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Úvod
Jako téma své rigorózní práce jsem si zvolila „Právní úprava ochrany zvířat v lidské
péči“. Právní úprava této oblasti mne vždy zajímala. Během studia na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy jsem se pravidelně účastnila odborných konferencí a seminářů
zabývajících se ochranou zvířat. Také ve své diplomové práci jsem se zabývala ochranou
zvířat proti týrání.
Lidé žijí na této planetě spolu se zvířaty a jejich vztah se během tisíciletí vyvíjel
a měnil. Nejdříve jsme to byli my, kdo byl potravou pro dravé druhy zvířat. Postupně jsme
se ale naučili zvířata lovit a zabíjet a některé druhy zvířat jsme domestikovali,
tj. dlouhodobě je chovali a cíleně ovlivňovali jejich vlastnosti. Především hospodářská
zvířata se tak stala důležitým zdrojem obživy, a proto také vznikla potřeba chránit
je právními normami.
V současné době dochází k využívání zvířat a jejich chovu k uspokojení potřeb lidí
v takovém masovém měřítku, jako ještě nikdy. Je tedy více než jindy třeba upravit oblast
právní ochrany zvířat v lidské péči tak, aby zvířatům byly zajištěny dobré životní
podmínky a kvalitní péče. V úvodu své práce zmíním právní a etickou historii této oblasti
a definuji základní pojmy. Dále se budu zabývat základními prameny právní úpravy
ochrany zvířat v lidské péči, jak z hlediska mezinárodního práva, ta z hlediska práva
Evropské unie a České republiky. Zaměřím se také detailněji na činnosti považované
za týrání zvířat, opuštěná a toulavá zvířata a s tím spojenou problematiku útulků, orgány
ochrany zvířat a deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat. S ohledem na vymezení
čtyř kategorií zvířat v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jsem zvolila
ve své práci stejné členění a podrobněji se věnuji hospodářským a pokusným zvířatům,
zvířatům v zájmových chovech a volně žijícím zvířatům.
Cílem mé práce je shrnout právní úpravu ochrany zvířat v lidské péči a poukázat na
její dopady na životní podmínky zvířat v praxi. Ač by se zdálo samozřejmé, že dnešní
moderní společnost považuje zvířata za živé tvory, kteří jsou schopni pociťovat bolest
a utrpení, mnohé způsoby zacházení s nimi svědčí o opaku. Právní předpisy by tedy měly
zajistit ochranu všech zvířat nacházejících se v lidské péči a při porušení těchto norem
vždy uložit sankci, neboť jen tehdy je využívání zvířat lidmi ve 21. století
ospravedlnitelné.
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1. Úvod do oblasti ochrany zvířat
a vymezení základních pojmů
1.1 Vývoj ochrany zvířat z etického a právního pohledu
Lidstvo žije od samého počátku své existence na této planetě společně se zvířaty.
Společné soužití přináší prospěch jak lidem, tak zvířatům, nicméně po dlouhou dobu
převládal názor, že zvířata byla stvořena pro potřeby lidí a aby jim jako nižší tvorové
sloužila. Tato myšlenka je obsažena již v Aristotelově filosofické nauce. Prvním
výjimečným myslitelem ve vztahu ke zvířatům byl sv. František z Assissi, který hlásal
lásku a respekt k těmto živým tvorům.1 Z náboženských směrů se respektem k živým
tvorům

nejvíce

vyznačuje

Téměř

buddhismus.

až

do

20.

století

trval

vliv

antropocentrických názorů středověkého filosofa Tomáše Akvinského, podle kterého
je jediným možným argumentem proti krutosti na zvířatech skutečnost, že tato krutost
by mohla vést ke krutosti na lidech. Temným obdobím je pak století sedmnácté,
kdy např. filosof a matematik René Descartes prosazoval myšlenku, že zvíře je jen pouhý
stroj. Bohužel, takový názor vedl k bezcitné praxi pokusů na zvířatech.2
Teprve na přelomu 18 a 19. století se někteří filosofové a myslitelé začali zajímat
o ochranu zvířat. Mezi prvními, kteří vyjádřili myšlenku, že zvířata jsou tvorové s určitými
právy, patří např. Jean-Jacques Rousseau (dílo Rozprava o původu a základech nerovnosti
mezi lidmi3), John Osvald, Henry Salt (dílo Práva zvířat uvažovaná ve vztahu
ke společenskému pokroku4, Obhajoba vegetariánství5) a Jeremy Bentham. Tyto úvahy
byly zpočátku většinou společnosti odmítány, ale postupně se s nimi ztotožňovalo stále
více lidí, což vyústilo v zakládání prvních organizací, jejichž cílem byla ochrana zvířat.
Jejich základní myšlenkou bylo přesvědčení, že zvířata jsou schopna cítit bolest a utrpení,
a proto je povinností člověka je chránit.
1

Viz Le Goff, Jacques: Svatý František z Assisi. Praha: Vyšehrad, 2004, počet stran: 192, str. 33.

2

Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 21.

3

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.

4

Animals' Rights Considered in Relation to Social Progress.

5

A Plea for Vegetarianism.

4

Století dvacáté pak tyto úvahy dále rozvíjelo a stále více vědců a známých
osobností se začalo touto problematikou zabývat. Patří mezi ně např. Ruth Harrisonová
a její dílo Animal machines, Peter Roberts nebo John Webster. V současnosti se tomuto
tématu věnují např. Tom Regan, Peter Singer (Osvobození zvířat6), Charles Patterson
(Věčná Treblinka7) a z českých osobností je možno jmenovat Erazima Koháka
a Vladimíra Šilera. Paradoxem ovšem je, že v dnešní době, kdy je všeobecně přijímána
myšlenka respektování zvířat a jejich potřeb, jsou např. hospodářská zvířata chována
v masovém množství a pokládána za pouhou surovinu, materiál či komoditu.8 Je to dáno
tím, že současná společnost klade velký důraz na spotřebu (z toho důvodu bývá
označována jako tzv. konzumní společnost). V současné praxi etika chování ke zvířatům
často ustupuje do pozadí kvůli jiným zájmům a materiálním potřebám člověka,
a proto je nezbytné tuto oblast regulovat právem tak, aby byl zvířatům zajištěn alespoň
minimální standard ochrany.
Právní vývoj ochrany zvířat souvisel s uvědoměním si důležitosti jejich chovu pro
další rozvoj lidstva a sahá až do dob nejstarších civilizací. Člověk se snažil ovlivňovat
chování zvířat žádoucím směrem, tedy domestikovat je. Rozvoj zemědělství a chovu
domestikovaných zvířat přináší zodpovědnost za tato zvířata a nutnost ve vlastním zájmu
o ně dobře pečovat. S vývojem písma dochází k prvním záznamům a zmínkám
o doporučeních a pravidlech zacházení s nimi. První zákonná norma, která obsahuje
nařízení v souvislosti s chovem domácích zvířat, pochází z období vladaře Lipit-Ištara,
který vládl sumerskému Isinu mezi lety 1934-1924 př. n. l. Tato ustanovení chrání zejména
vlastníka zvířete, najdeme zde výčet trestů za poranění dobytčete.9 Zákony z Ešnunny
představují akkadskou sbírku zákonů a pocházejí z přelomu 19. a 18. století př. n. l. Také
řeší poranění zvířat, ale i lidí – např. pokousání psem.10 Vrcholné dílo pak pochází z doby
vlády krále Chammurapiho, vládce Babylonu v letech 1792-1750 př. n. l. – jedná
se o Chammurapiho zákoník, který byl vytesán do dioritové stély (černého kamene).
6

Viz Singer, Peter: Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001, počet stran: 260.

7

Viz Patterson Charles: Věčná Treblinka. Praha: Práh, 2003, počet stran: 264.

8

Jako konkrétní případ tohoto smýšlení je možné uvést organizační strukturu Ministerstva zemědělství, v níž
nalezneme např. odbor živočišných komodit, pod který patří i oddělení ochrany zvířat nebo oddělení komodit
zvířat.
9

Viz Klíma, Josef: Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci. Praha: Academia, 1979, str. 55,

10

Tamtéž, str. 65.
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Zvířatům je zde věnováno poměrně velké množství ustanovení, kterými jsou stanoveny
povinnosti při péči o ně, ale také jsou chráněna v rámci soukromého vlastnictví.11
Římské právo pak zvíře definovalo jako věc, a to věc mancipační.12
Následující staletí právní úpravě ochrany zvířat příliš nepřála. V novověku
se průkopnickou zemí v této oblasti stala Anglie, kde se v roce 1822 podařilo prosadit
první zákon na ochranu zvířat na světě, který byl schválený parlamentem a platný na území
celého státu. Podle něj se svévolné špatné zacházení s některými domácími zvířaty, jakožto
s majetkem jiné osoby, stalo přestupkem. Ve druhé polovině 19. století se touto
problematikou začínají zabývat ostatní evropské země, např. Itálie, Francie nebo Dánsko.13
Století dvacáté se v souvislosti s průmyslovým rozmachem a rozvojem zemědělské
výroby vyznačuje využíváním zvířat v intenzitě, který nemá v historii obdoby. Důsledkem
toho byl vznik intenzivních velkochovů hospodářských zvířat, kterým právo přiznává
pouze minimální ochranu. Zároveň ale dochází i k rozvoji a zvyšování právní ochrany
zvířat tím, že zvířata začínají být v řadě zemí považována za „cítící bytosti“ a čím dál více
se hovoří o tzv. zvířecích právech.14

11

Viz Klíma, Josef: Nejstarší zákony lidstva: Chammurapi a jeho předchůdci. Praha: Academia, 1979,
str. 85-86.
12

Už v raných dobách vývoje římského práva bylo zavedeno rozdělení věcí na věci mancipační – res
mancipi věci nemancipační – res nec mancipi. Věci mancipační zahrnovaly věci základního hospodářského
významu pro zemědělskou usedlost staré římské rodiny – taxativní výčet zahrnoval pozemky na italské půdě,
otroky, domácí zvířata, která tahají nebo na hřbetě nosí náklady a pozemkové služebnosti. Při převodu práv
k těmto zvířatům a ostatním mancipačním věcem bylo vzhledem k jejich důležitosti nutné dodržet velice
formální postup, tzv. mancipace a injurecese. Blíže viz Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin a Skřejpek, Michal:
Římské právo, 2. vydání. Praha, C. H. Beck 1995, str. 88.
13

Viz Broom, Donald M. a kolektiv: Animal welfare, Ethical eye, Council of Europe, 2006, str. 173.

14

Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 22.
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1.2 Vymezení základních pojmů
V této části práce budou vymezeny základní pojmy, které jsou pro ni stěžejní
a které se budou objevovat i v následujících kapitolách. Dále bude definována ochrana
přírody a ochrana zvířat, a také pojem welfare.

1.2.1 Rozdíl mezi ochranou zvířat a ochranou přírody
Právní úprava ochrany zvířat v lidské péči, kterou se zabývá tato práce, se liší
od ochrany přírody jako takové. Následující výklad poukáže na tento rozdíl.
Cílem ochrany přírody je udržení či zlepšení záchovného statusu živočišných
a rostlinných druhů a fungování ekosystémů, jejichž jsou součástí. Tato obecná ochrana
všech druhů živočichů a rostlin se snaží o zabránění jejich ničení, poškozování, sbírání
nebo odchyt. Souvisí s ochranou neživé části přírody, tedy jejich přirozených stanovišť.
Důraz je tedy kladen na zachování rostlinných a živočišných druhů jako celků a rovnováhy
mezi nimi. V zájmu zachování této stability mohou být zájmy konkrétních jedinců
v některých případech méně důležité.
Naproti tomu ochrana zvířat se zaměřuje na každé jednotlivé zvíře a snaží se mu
zajistit příznivé životní podmínky a ochránit jej před nevhodným zacházením ze strany
člověka. Důraz je kladen na ochranu všech zvířat bez rozdílu tak, aby žádné zvíře
nestrádalo.
Tyto dvě oblasti ochrany se samozřejmě prolínají a vzájemně spolu souvisí,
např. pokud je volně žijící živočich chován v zajetí, jejich cíle jsou však odlišné. V rámci
ochrany přírody bude pro volně žijící živočichy stěžejním požadavkem zachování jejich
biotopu, jak z hlediska dostatečného prostoru, tak z hlediska jeho kvality. U ochrany zvířat
bude kladen největší důraz na zajištění jejich životní pohody. Tato životní pohoda – tzv.
welfare - bude podrobněji vysvětlena níže.

1.2.2 Zvíře a jeho právní povaha
Základním pojmem, který je třeba pro tuto práci vymezit, je pojem „zvíře“. Český
právní řád není v tomto vymezení jednotný a obsahuje kromě zákonné definice pojmu
„zvíře“ také pojmy „živočich“ a „zvěř“. Každý z nich má jiný obsah a je tedy nutné
je rozlišovat.
7

Z hlediska ochrany zvířat v lidské péči je relevantní vymezení pojmu „zvíře“
zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pro jehož účely se podle
ustanovení § 3 písm. a) zvířetem rozumí „každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv
však plod nebo embryo“.
Dále se můžeme setkat s pojmy živočich a volně žijící živočich. Zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje pojem volně žijící živočich v ustanovení § 3 odst.
1 písm. d). Rozumí se jím „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“. Zde je patrný rozdíl oproti ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého, jak je uvedeno výše, se zvířetem rozumí
pouze živý obratlovec a jen některá jeho vývojová stadia - ne jeho plod nebo embryo.
Obdobně definuje pojem volně žijící živočich také ustanovení § 2 písm. a) zákona
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). Podle tohoto ustanovení
je jím „jedinec živočišného druhu, jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují
anebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě
vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho
vývoje člověkem“. Tento zákon definuje také pojem „exemplář“, kterým se podle okolností
může rozumět i živý obratlovec, tedy zvíře podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání.
Zvěří se podle ustanovení § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti rozumí
obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů
uvedených v písmenech c) a d) tohoto zákona, kde jsou vyjmenovány některé druhy
obratlovců, např. bobr evropský či kočka divoká. Pojem zvěř je tedy užší než pojem volně
žijící živočich i než pojem zvíře.
Můžeme tedy shrnout, že pojem zvíře zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka),
pojem živočich zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka) i bezobratlé, pojem zvěř
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zahrnuje pouze některé obratlovce. Pojem zvíře je zároveň širší než pojem volně žijící
živočich, neboť zahrnuje všechny obratlovce, nejen ty volně žijící.
Další důležité pojmy v oblasti ochrany zvířat definuje zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon definuje pojem zvíře v lidské péči, chovatel
a dále rozlišuje čtyři skupiny zvířat, a sice zvíře volně žijící, hospodářské zvíře, zvíře
v zájmovém chovu a pokusné zvíře.
Stěžejním pojmem pro mou práci je bezesporu pojem zvíře v lidské péči,15 kterým
se podle ustanovení § 3 písm. c) výše citovaného zákona rozumí „zvíře, které je přímo
závislé na bezprostřední péči člověka“. Pod tento pojem můžeme tedy podřadit všechny
skupiny zvířat – jak zvíře hospodářské, v zájmovém chovu, tak pokusné i volně žijící
zvířata chovaná v zajetí. Rozhodující je trvající závislost na člověku. Tento zákon sice
nepoužívá v této oblasti jednotnou terminologii, ale převážně užívá výrazy jako „zvíře
v lidské péči“, „zvíře vyžadující zvláštní péči“, „zvíře v chovu“, případně „chov zvířat“
a „chované zvíře“. Pouze v jednom případě uvádí výraz „chov v zajetí“. I jiné zákony
používají různou terminologii, jako „jedinec v přímé péči člověka“, „živočich v zajetí“,
„chov v zajetí“ atd. Lze tedy shrnout, že česká právní úprava je v používání těchto pojmů
nejednotná, i když se kloní k používání výrazu „zvíře v lidské péči“.

Právní povaha zvířete: věc, či živý tvor?
Již od starověku je na zvíře nahlíženo jako na věc a předmět vlastnického práva.
Toto nahlížení na zvíře přetrvalo v evropském kontinentálním právu v právních řádech
některých států až do současné doby. V následujícím výkladu bude vymezena právní
povaha zvířete v české právní úpravě.
Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále
jen občanský zákoník, jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich
povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Zvířata nejsou v tomto ustanovení
výslovně zmíněna, nicméně z hlediska soukromého práva jsou považována za věci. Pojem
15

V roce 2009 se autorka této práce zúčastnila konference s názvem Člověk a zvíře v zajetí či v péči, konané
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Již z jejího samotného názvu je patrné, že část výkladu byla
věnována pojmu zvíře v lidské péči a pojmu zvíře v zajetí. Z české právní úpravy vyplývá následující: zvíře
v lidské péči je širší pojem než zvíře v zajetí, neboť zahrnuje jakékoliv zvíře v péči člověka. Zvířetem v zajetí
bude vždy jen jedinec druhu volně žijícího živočicha.
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„zvíře“ ve smyslu soukromoprávním se nekryje s pojmem „zvíře“ ve smyslu
veřejnoprávním. Preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání sice přiznává zvířeti
postavení živého tvora a zaručuje mu tak zvýšenou ochranu, nicméně tato specifická
ochrana je poskytována pouze určité skupině zvířat ve smyslu soukromoprávním.
Pro úplnost je třeba uvést, že pojem věc není přesně definován. Právní teorií se jí však
rozumí ovladatelný hmotný předmět nebo ovladatelná přírodní síla, která slouží potřebám
lidí. Zvíře se tedy může stát předmětem kupní smlouvy – lze jej např. prodat či koupit.
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku16 ovšem dochází ke změně
v nahlížení právní povahy zvířete. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zvíře již není
považováno za věc, ale za smysly nadaného živého tvora, který má zvláštní význam
a hodnotu, jak je stanoveno v ustanovení § 494 nového občanského zákoníku. Důvodem
tohoto posunu v občanském právu, označovaného jako dereifikace zvířat, je etika ochrany
zvířat. Výše zmíněné ustanovení § 494 dále stanovuje, že zvíře není věc a ustanovení
o věcech se na živé zvíře použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze.
Pojetí zvířete v občanském zákoníku je širší, než v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, protože zvířaty nejsou myšleni jen obratlovci, ale i bezobratlí, jsou-li
schopni cítit bolest nebo stres.17
Zdálo by se tedy, že nová kodifikace této oblasti znamená posun ve vnímání zvířat
a zlepšení jejich ochrany. Lze ale konstatovat, že pojem zvíře je zde poněkud nešťastně
a nepřesně vymezen. Pokud totiž zákon stanoví, co zvíře není – není věc – měl by též
přesně vymezit, čím přesně je, či přesněji, která jeho ustanovení o věcech odporují jeho
povaze. Při absenci tohoto vymezení je třeba počkat na relevantní judikaturu, která ukáže,
jaká ustanovení odporují povaze zvířete jako živého tvora a jaká nikoliv.

1.2.3 Welfare aneb životní pohoda zvířat
Jak již bylo uvedeno výše, právní úprava ochrany zvířat v lidské péči se zaměřuje
na ochranu každého jednotlivého jedince před případným utrpením či dokonce týráním
a snaží se mu zajistit příznivé životní podmínky neboli welfare. Právě tato životní pohoda
16

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17

Viz Eliáš, Karel a kolektiv: Nový občanský zákoník s aktializovanou důvodovu zprávou a rejstříkem. Praha:

Sagit, 2012, str. 226.
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zvířat, jak je pojem welfare překládán do českého jazyka, je velmi důležitá pro to, aby bylo
možné vymezit minimální standard kvality jejich života a životní úrovně, který je za všech
okolností nutné dodržovat. S prvními snahami o jeho vymezení se setkáváme v 60. letech
20. století. V roce 1964 byla vydána kniha Ruth Harrisonové s názvem Animal Machines
(Zvířecí stroje), která kritizovala masový způsob chovu hospodářských zvířat. Toto dílo
nezůstalo bez povšimnutí a vyvolalo značný zájem veřejnosti. Britská vláda reagovala
na tuto situaci sestavením odborného výboru, nazývaného podle jména jeho předsedy jako
Brambellův výbor. Výbor začal zkoumat podmínky, za jakých jsou hospodářská zvířata
chována a také dopad tohoto chovu na chování a život zvířat. Kromě jiného dospěl tento
výbor k závěru, že welfare takto chovaných zvířat je narušen a vede ke změně vzorců
chování, která je známkou frustrace. Nejvíce znepokojivým zjištěním byla nedostatečná
velikost životního prostoru pro jednotlivá zvířata. Ve své zprávě tak výbor mimo jiné
uvedl: „Zvíře by mělo mít alespoň možnost svobodného pohybu tak, aby se bez obtíží
mohlo otočit, pečovat o čistotu těla, vstát, lehnout si a natáhnout končetiny.“18 Právě tyto
požadavky začaly být nazývány jako tzv. „pět svobod“. Odrážely se v nich nejzávažnější
nedostatky v oblasti chovu hospodářských zvířat a bylo poprvé jasně definováno,
že zvířata mají potřebu projevovat své přirozené chování a tuto potřebu je třeba
respektovat. Požadavek výše zmíněných pěti svobod byl dále rozvíjen v odborných
diskuzích a zabýval se jimi zejména John Webster, emeritní profesor chovu hospodářských
zvířat na Univerzitě v Bristolu. Důležitější než samotná definice a překlad pojmu welfare
je tedy jeho obsah, který prof. J. Webster vystihl ve své knize Welfare: životní pohoda
zvířat aneb střízlivé kázání o Ráji19 takto: „Pohoda zvířete je určena jeho schopností
vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost.“ J. Webster je také zakladatelem Bristolské
skupiny pro etologii zvířat a vědu o životní pohodě zvířat, která shromažďuje vědecké
poznatky a prosazuje argumenty nezbytné pro zlepšování standardů životní pohody
některých hospodářských zvířat. Vymezení výše zmíněných pěti svobod však považoval
za nedostatečné, a proto navrhl Radě pro welfare hospodářských zvířat (Farm Animal
Welfare Counci - FAWCl) ve Velké Británii jejich rozšíření.

18

Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock
Husbandry Systems, the Brambell Report, December 1965.
19

Viz Webster, John: Welfare: Životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji. Praha: Nadace na ochranu
zvířat, 1999, počet stran: 264.
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Koncept pěti svobod se tak stal stěžejním pro vymezení ideální životní pohody
zvířat a do současné doby se vyvinul v toto znění:
1. Svoboda od hladu a žízně (nerušeným přístupem k čerstvé vodě a krmivu
dostačujícímu
k zachování plného zdraví a tělesnou zdatnost).
2. Svoboda od nepohodlí (poskytnutím vhodného prostředí včetně úkrytu a místa
k odpočinku).
3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci (prevencí anebo rychlou diagnózou a léčením).
4. Svoboda od strachu a úzkosti (zabezpečením podmínek, které vylučují psychické
strádání).
5. Svoboda projevovat přirozené chování (poskytnutím dostatečného prostoru, vhodného
prostředí a společnosti zvířat téhož druhu).
Může se zdát, že dosažení takového stavu (tedy slovy profesora Webstera „Ráje“)
v rámci chovu zvířat je téměř nemožné. Nicméně podle J. Webstera je třeba k výše
definovaným svobodám přistupovat jako k určitému klíči, podle kterého lze určit klady
nebo zápory chovatelských systémů. Cílem není uchránit zvířata před veškerým stresem,
ale předcházet jejich utrpení. Hlavní zájem těch, kteří se snaží o zlepšení jejich kvality
života, by se podle něj neměl zaměřit na jednotlivé případy týrání zvířat nebo zanedbání
jejich péče, ale na systémové problémy, které se mohou vyskytnout kdekoliv, kde jsou
zvířata chována. S odkazem na Ruth Harrisonovou to vystihuje následovně: „Když jeden
člověk přímo způsobí jednomu zvířeti utrpení nějakým krutým činem, je vystaven trestnímu
stíhání. Když tisíce lidí působí milionům zvířat utrpení jakožto přímý důsledek systému,
v němž jsou zvířata chována, pak to přijmeme jako běžnou praxi.“20
Pro ochranu zvířat v lidské péči je vymezení životní pohody zvířat důležité z toho
důvodu, aby mohl být definován také stav, kdy se zvíře v životní pohodě nenachází. Pokud
je tento stav opravdu nepříznivý, bude se jednat o týrání zvířat. Vymezení toho, co se tímto
týráním rozumí, jeho zákaz a sankce za jeho porušení je pak cílem právních předpisů
na úseku ochrany zvířat proti týrání.

20

Viz Webster, John: Životní pohoda zvířat: kulhání k Ráji. Praha: Práh, 2009, str. 12-13.
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1.3 Shrnutí
Vztah zvířete a člověka se vyvíjel od počátku lidské civilizace a lišil se v různých
společnostech a kulturách. Moderní společnost přinesla spíše zhoršení zacházení se zvířaty,
v důsledku čehož se začaly objevovat tendence snažící se o jejich ochranu. Myšlenka,
že zvířata jsou cítící tvorové, kteří mohou vnímat bolest a utrpení, se stále častěji stává
součástí právních řádů vyspělých zemí. I přes tento velký pokrok ve smýšlení lidí
o zvířatech a zacházení s nimi je stále třeba zvyšovat standardy jejich ochrany, protože
v mnoha případech intenzivního využívání zvířat je možné zajistit jim lepší zacházení
a kvalitu života. V právní ochraně zvířete můžeme vypozorovat učitý vývoj – nejprve jako
poměrně důležitého majetku, který je hoden právní ochrany (a to jen určité druhy
zvířat - ta domácí) až do současné doby, kdy je samo zvíře hodno ochrany jako takové –
protože je to živý tvor.
Českými právními předpisy veřejného práva je definován pojem „zvíře“, a také
pojmy „živočich“ a „zvěř“. V současnosti dochází v české soukromoprávní právní úpravě
k velké změně v právním postavení zvířat v souvislosti s přijetím nového občanského
zákoníku. Až budoucí praxe prověří, zda zvolená právní úprava je krok tím správným
směrem.
Důležité je také zajistit zvířatům v lidské péči příznivé podmínky a vymezit,
co dané zvíře potřebuje ke svému životu. Jen tak je možné mít ze zvířat určitý užitek
a zároveň jim zajistit důstojný život bez utrpení.
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2. Základní prameny právní úpravy ochrany zvířat
v lidské péči
2.1 Úprava ochrany zvířat v lidské péči na mezinárodní úrovni
Na mezinárodní úrovni působí řada vládních a nevládních organizací. Rozdíl mezi
nimi spočívá v tom, že mezivládní organizace vznikají z vůle států, jež jsou následně jejich
členy, a vystupují jako subjekty mezinárodního práva, zatímco nevládní organizace (Non
Governmental Organizations - NGOs) jsou organizace, jež vznikají z vůle soukromých
osob a jejichž členy jsou převážně fyzické osoby a spolky – sdružení.
Mezinárodní vládní organizací, která se zabývá mimo jiné i ochranou zvířat,
je například Rada Evropy (Council of Europe). Je nejstarší politickou organizací Evropy.
Stojí mimo systém OSN a byla založena v roce 1949. V současnosti sdružuje 47 zemí
včetně 22 států střední a východní Evropy. Tato mezinárodní nevládní organizací má sídlo
ve Štrasburku. Československo vstoupilo do Rady Evropy v roce 1991, po rozpadu
Československa se v roce 1993 stala jejím členem Česká republika. Mezinárodní úmluvy,
které se týkají ochrany zvířat v lidské péči, jsou úmluvy uzavírané především mezi
ekonomicky vyspělými, evropskými státy a k jejich sjednání došlo právě v rámci Rady
Evropy. Patří sem Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, Evropská
dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, Evropská dohoda o ochraně
jatečních zvířat, Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné
vědecké účely a Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu. Následující část
práce se těmito dohodami bude zabývat podrobněji.

2.1.1 Dohody Rady Evropy
Dohoda Rady Evropy týkající se hospodářských zvířat
Ve Štrasburku byla dne 10. března 1976 přijata Evropská dohoda o ochraně
zvířat chovaných pro hospodářské účely (European Convention for the Protection
of Animals kept for Farming Purposes). V platnost vstoupila dne 10. září 1978. Jménem
České republiky byla podepsána dne 24. června 1998 a vstoupila pro ni v platnost dne
24. března 1999. V roce 1992 byl obsah dohody rozšířen s ohledem na vývoj
14

chovatelských technik Protokolem o novelizaci. Hospodářskými zvířaty se podle článku 1
této dohody rozumí „zvířata rozmnožovaná nebo chovaná pro produkci potravin, vlny, kůží
nebo kožešin, nebo pro jiné hospodářské účely, včetně zvířat produkovaných jako výsledek
genetických modifikací nebo nových genetických kombinací“. Původní definice pojmu
„zvířata“ zněla: „ta, která jsou chována nebo držena pro produkci potravin, vlny kůže,
kožešin nebo pro jiné chovné účely“. Je zde tedy patrné rozšíření tohoto pojmu
po novelizaci dohody v roce 1992.21
Dohoda obsahuje 18 článků a zmiňuje se stručně o podmínkách ustájení, výživě
a ošetřování zvířat. Každé zvíře musí mít dle této dohody zajištěno ustájení, výživu
a ošetřování odpovídající jeho fyziologickým a etologickým potřebám. Také volnost
pohybu nesmí být omezována způsobem, který by mu způsobil zbytečné utrpení nebo
poranění. Dohoda pamatuje i na zdraví zvířat, které musí být důkladně sledováno
v intervalech dostatečných k tomu, aby se předešlo zbytečnému utrpení, v případech zvířat
chovaných v intenzivních chovech je to nejméně jednou denně. Článek 8 ustanovuje
zřízení Stálého výboru, do kterého má každá smluvní strana právo určit jednoho
představitele. Tento Stálý výbor vypracovává a přijímá doporučení pro smluvní strany
a může např. i poskytnout konzultativní rady týkající se ochrany zvířat. Právě tato
doporučení pak podrobněji upravují tuto problematiku. Byla přijata např. doporučení
týkající se skotu,22 ovcí, koz, kura domácího, běžců, domácích hus, kachen, kožešinových
zvířat, krůt, prasat a farmově chovaných ryb.23

Dohoda Rady Evropy o přepravě zvířat
Členské státy Rady Evropy přijaly dne 13. prosince 1968 Evropskou dohodu
o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (European Convention for the Protection
of Animals during International Transport). V platnost vstoupila dne 20. února 1971,
pro Českou republiku dne 24. března 1999. Mezinárodní přepravou se podle této dohody
rozumí jakýkoli přesun z jedné země do druhé, s výjimkou cest kratších než 50 km
a přesunů mezi jednotlivými státy Evropského společenství, dnes Evropské unie. Protože
21

Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely vyhlášená pod č. 21/2000 Sb. m. s.

22

Jedná se o první přijaté doporučení, bylo přijato dne 21. 10. 1988. Nalezneme zde podrobné podmínky
pro ošetřování skotu a detailně propracované možnosti přijatelné pro ustájení býků, krav, jalovic a telat,
které jsou uvedeny v přílohách A, B a C.
23
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se dohoda vztahuje na mezinárodní přepravu všech zvířat – obratlovců,24 má poměrně
širokou působnost. Co se týká provádění této dohody, každá ze smluvních stran musí
uplatňovat ustanovení v ní obsažená a je odpovědná za účinnou kontrolu a dozor. Zvířata
musí být přepravována takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich pohoda, včetně
zdraví. Dohoda stanovuje specifické požadavky na jednotlivé druhy dopravy - železniční,
silniční, vodní a leteckou dopravu a také na dopravní prostředky a kontejnery sloužící pro
přepravu zvířat. Smluvní strany se dále zavázaly konat mnohostranné konzultace v rámci
Rady Evropy, na kterých mohou zejména vypracovat technické protokoly k této dohodě,
navrhnout jakékoliv nezbytné úpravy této dohody atd. Cíle této dohody a způsoby jeho
dosažení jsou velmi přesně popsány a je tedy škoda, že v praxi je situace poněkud
odlišná.25

Dohoda Rady Evropy o ochraně jatečných zvířat
Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat (European Convention for the
Protection of Animals for Slaughter) byla přijata dne 10. května 1979 a v platnost vstoupila
dne

11.

června

1982.

Jménem

České

republiky

byla

podepsána

dne

9. listopadu 2000 a vstoupila pro ni v platnost dne 21. září 2003. Podle článku 1
se „vztahuje na přehánění, přechovávání, znehybnění, omračování a porážení
lichokopytníků, přežvýkavců, prasat, králíků a drůbeže“. V článku 1 nalezneme vysvětlení
základních pojmů, jako jsou jatky,26 omráčení,27 poražení28 apod. Smluvní strany této
dohody se zavazují činit opatření nezbytná k zajištění provedení ustanovení zde
obsažených, ale zároveň mohou přijmout i přísnější opatření na ochranu zvířat. Dále je
třeba dbát na to, aby porážená zvířata byla ušetřena jakékoliv bolesti a utrpení, kterému je
možné se vyhnout. Zvířata tak musí být vyložena po přepravě, jak nejdříve je to možné,
a musí být vykládána a přeháněna šetrně. Během čekání v dopravních prostředcích je nutné

24

„This Convention applies to the international transport of all vertebrate animals.“

25

Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě vyhlášená pod č. 20/2000 Sb. m. s.

26

„Jakékoliv zdravotně kontrolované zařízení, zřízené k profesionálnímu porážení zvířat na výrobu
spotřebního masa nebo k jinému účelu“.
27

„Postupy v souladu s ustanoveními této Dohody, které, jestliže jsou u zvířete použity, je uvedou do stavu
bezvědomí, ve kterém je zvíře udržováno až do usmrcení. Při omračování je třeba vyloučit každou možnou
příčinu utrpení zvířat.“
28

„Usmrcení zvířete po znehybnění, omráčení a vykrvení kromě výjimek uvedených v kapitole III této
Dohody.“
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je ochránit před extrémními klimatickými vlivy a musí být zajištěno vhodné větrání.
Dohoda zakazuje fyzické násilí na zvířatech, jako je např. drcení, kroucení ocasu nebo
držení za oči, popř. nešetrné rány (kopání). Dohoda dále popisuje kroky směřující
k porážce zvířete včetně případů rituální porážky.
Bylo vydáno také Doporučení Výboru ministrů členských států, aby vlády
co nejrychleji tuto dohodu ratifikovaly, které jako přílohu obsahuje tzv. Kodex chování
pro porážku zvířat. Tento Kodex začíná obecným prohlášením, podle kterého je třeba
věnovat veškeré úsilí tomu, aby byla zajištěna pohoda zvířat až do jejich smrti.29

Dohoda Rady Evropy o pokusných zvířatech
Ochranu pokusných zvířat upravuje Evropská dohoda o ochraně obratlovců
používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (European Convention for the Protection
of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes), která byla
přijata dne 18. března 1986 ve Štrasburku a v platnost vstoupila dne 1. ledna 1991.
Jménem České republiky byla podepsána dne 9. listopadu 2000 a v platnost pro ni
vstoupila dne 1. října 2003. V roce 1998 byl k této dohodě připojen Protokol o změně
některých jejích ustanovení. Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dne
2. prosince 2005.
Část první upravuje obecné zásady - podle článku 1 se ohoda „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“. Dohoda dále definuje několik pojmů. Pojem „zvíře“
„znamená, pokud není jinak definováno jakéhokoliv obratlovce mimo člověka, a to včetně
volně žijících zvířat larválních forem, nikoliv však fetální a embryonální formy“. Poměrně
široce vymezuje pojem „procedura“, který „znamená 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")“. Taková procedura
29

Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat chovaných pro hospodářské účely vyhlášená pod č. 114/2003
Sb. m. s.
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může být provedena pouze k vyjmenovaným účelům, jakými jsou např. diagnostika nebo
léčba nemocí. Podle článku 6 této dohody však nemá být provedena, pokud existuje
přijatelná a vědecky vyhovující metoda, při níž není třeba použít zvířata.
Státy mají zajistit vše tak, aby vyhověly ustanovením této dohody a zajistit také
účinný systém kontroly a dohledu, a to nejpozději do pěti let od jejího data vstupu
v platnost. Žádné ustanovení této dohody pak nebrání státům přijmout přísnější opatření
k ochraně zvířat, na která se tato dohoda vztahuje. Dohoda dále upravuje obecnou péči
o zvířata a jejich umístění, provádění procedury a chod chovných, chovatelských zařízení
a uživatelských zařízení.
Dále mají státy povinnost shromažďovat statistické údaje o používání zvířat
v procedurách, a pokud tomu nebrání zákony daného státu, zpřístupnit tyto údaje
veřejnosti. Státy pořádají také pravidelné mnohostranné konzultace za účelem kontroly
provádění dohody či jejího případného doplnění a uznávání procedur provedených
na území jiného státu, aby se předešlo jejich zbytečnému opakování. Na základě těchto
konzultací byl mimo jiné přijat výše zmíněný Protokol o změně některých ustanovení této
dohody.
Dohoda obsahuje Přílohu A – Pokyny pro umístění zvířat a péči o ně a Přílohu B –
Statistické tabulky a pokyny pro jejich vyplnění pro splnění požadavků obsažených
ve článcích 27 a 28 dohody.30

Dohoda Rady Evropy o zvířatech v zájmovém chovu
Dne 13. listopadu 1987 byla ve Štrasburku členskými státy Rady Evropy přijata
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu (European Convention
for the Protection of Pet Animals). Česká republika ji podepsala dne 24. června 1998.
V platnost vstoupila dne 1. května 1992, pro Českou republiku dne 24. března 1999.
Článek 1 definuje několik základních pojmů, jako např. zvíře v zájmových
chovech, kterým se rozumí „každé zvíře držené či určené k držení člověkem, zejména
v jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník“ a dále obchod s těmito zvířaty,
jejich chov a držení aj. Signatáři této dohody se zavazují učinit všechna opatření, která jsou

30

Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely vyhlášená pod
č. 116/2003 Sb. m. s.
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nutná pro její uskutečnění a mohou přijmout přísnější pravidla k zajištění ochrany těchto
zvířat. Kapitola druhá upravuje hlavní zásady pro dobrý stav zvířat. Nikdo tedy nesmí
těmto zvířatům způsobit zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost a nesmí je opustit.
Za toto odpovídá každý, kdo má tato zvířata v držení nebo se ujal péče o ně.
Dohoda dále upravuje podmínky pro obchod s těmito zvířata, jejich účast
na veřejných vystoupeních a podobných akcích a provozování útulků. Co se týká
chirurgických zákroků, musí být zakázány takové zákroky, které by byly prováděny
za účelem změny jejich vzhledu, zejména pak kupírování ocasu, uší a amputace drápů
a zubů. Takovéto zákroky mohou být výjimečně povoleny, pokud je veterinární lékař
považuje za nezbytné nebo mají zabránit rozmnožování. Zákrok, při kterém by zvíře
podstoupilo bolest, může být prováděn pouze se znecitlivěním a pod dohledem veterináře.
Také jejich utracení je možné pouze za splnění daných podmínek. Lze také omezit počet
toulavých zvířat, avšak tyto metody nesmí způsobit bolest, utrpení, ani úzkost.
K podpoření znalostí ustanovení a zásad této dohody se smluvní strany zavázaly
podporovat rozvoj programů vzdělávání a výchovy. Také se pravidelně scházejí
k mnohostranným konzultacím v sídle Rady Evropy, na kterých má každá smluvní strana
jednoho zástupce, aby prověřily aplikaci a možnosti rozšíření některých ustanovení této
dohody. Na těchto konzultacích byla dne 10. března 1995 přijata tři usnesení, a to Usnesení
o chovu zvířat v zájmovém chovu,31 Usnesení o chirurgických zákrocích u zvířat
v zájmovém chovu32 a usnesení o držení volně žijících zvířat jako zvířat v zájmovém
chovu.33

2.1.2 CITES - ochrana volně žijících zvířat
v rámci mezinárodního obchodu
V současné době obchodování se zvířaty často překračuje hranice států, proto
je mezinárodní spolupráce v této oblasti zcela nezbytná. Zejména s ohledem na skutečnost,
že se v některých případech jedná o obchodování s druhy zvířat na pokraji vyhynutí,
31

V tomto usnesení se smluvní strany dohodly mimo jiné na podporování svazů chovatelů (především psů
a koček) v tom, aby zvážily a upravily standardy, které mohou způsobit problémy související s pohodou
zvířat, např. předcházet výskytu abnormálního postoje končetin.
32

Toto usnesení zdůrazňuje zákaz kupírování uší a apeluje na upřednostňování přirozených tvarů ocasu.

33

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu vyhlášená pod č. 19/2000 Sb. m. s.
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je třeba regulovat a monitorovat mezinárodní obchod s exempláři vybraných druhů
živočichů a rostlin (včetně mrtvých jedinců a částí a výrobků z nich) a postavit
mezinárodní obchod s takovými exempláři pod společnou kontrolu všech zemí světa.
Z těchto důvodu byla dne 3. 3. 1973 ve Washingtonu podepsána Úmluva o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES). Podle
místa podepsání bývá též někdy označována jako Washingtonská konvence. V platnost
vstoupila v roce 1975, Česká republika je členskou zemí od 1. 1. 1993. Úmluva CITES
představuje základní regulaci této oblasti tím, že v čl. I písm. b) definuje pojem exemplář
(jedinci ohroženého druhu živočichů nebo rostlin, popř. jeho mrtvé tělo, výrobky z něj)
a dále stanoví pravidla pro mezinárodní obchod, jímž se rozumí dovoz, vývoz, zpětný
vývoz těchto exemplářů a introdukce z moře. Pro ochranu zvířat v lidské péči je důležitý
zejména požadavek, aby živý exemplář měl zajištěnu odpovídající péči, např. podle
čl. III/2/c se výkonný orgán státu vývozu přesvědčí, že každý živý exemplář bude
připraven a dopravován tak, aby se minimalizovalo riziko poranění, poškození na zdraví
nebo krutého zacházení nebo podle č. III/3/b se vědecký orgán státu dovozu přesvědčí,
že předpokládaný příjemce živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění
a pro péči o něj.
Druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se tato úmluva
vztahuje, jsou rozděleny podle míry ohrožení do tří skupin, tvořící přílohy této úmluvy.
V příloze I - CITES I - jsou vyjmenovány nejohroženější druhy, cca 500 druhů
živočichů a 300 druhů rostlin. Tyto druhy jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím, a proto
je mezinárodní obchod s jedinci těchto druhů v podstatě zakázán. Je možné povolit
ho výjimečně z důvodu vědeckého výzkumu nebo pro chovy v zoologických zahradách.
Patří sem např. všichni lidoopi (gorila, orangutan, šimpanz), pandy a některé druhy
medvědů. Z druhů žijících na území ČR je možné uvést orla královského, orla mořského,
sokola stěhovavého a vydru říční.
CITES II zahrnuje asi 4000 druhů živočichů a 25 000 druhů rostlin, které
by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nepodléhal regulaci. Patří
sem např. všechny opice, vydry, kočkovité šelmy, hroši, krokodýli, kteří nejsou uvedeni
v CITES II. Z fauny a flóry ČR jsou do této kategorie kromě všech dravých ptáků
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(33 druhů zastiženo v ČR) a sov (12 druhů) zahrnuti vlk, medvěd, rys, kočka divoká,
čáp černý, drop velký, pijavka lékařská.
CITES III zahrnuje asi 220 druhů živočichů a 8 taxonů rostlin. Tyto druhy jsou
ohroženy mezinárodním obchodem pouze v některých zemích, a proto jsou zahrnuty
do třetí přílohy na základně žádosti jednotlivých států. Příkladem je např. mrož lední Kanada.34
Požadavky vyplývající z výše zmíněné úmluvy byly zpočátku v českém právním
řádu zajišťovány zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a od 1. 4. 1997
zákonem č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. S účinností ode dne 1. 5. 2004, tj. ode dne vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen EU) v platnost, byl zákon
č. 16/1997 Sb. nahrazen zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně 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),35
aby byl zajištěn soulad s právními předpisy EU. Mezi tyto předpisy patří nařízení Rady
(ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a další předpisy vydané na jeho základě,
např. nařízení Komise č. 865/2006 a nařízení Komise č.1158/2012.36
Výše zmíněné přílohy CITES jsou svým obsahem užší než přílohy k nařízením EU
upravující mezinárodní obchod s ohroženými druhy. Ochrana EU v oblasti obchodu je tedy
přísnější a její seznamy obsahují více chráněných druhů, které jsou rozděleny do kategorie
A, B, C a D. K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní
povolení CITES ze země původu a dovozní povolení České republiky, která jsou
předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU. Při dovozu exemplářů z přílohy C a D
34

Česká
inspekce
životního
prostředí.
z <http://www.cizp.cz/CITES/Prilohy-CITES>.

Online.

[cit.

10.

2.

2013].

Dostupné

35

K provedení tohoto zákona byly vydány dvě vyhlášky, a to vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o obchodování ohroženými druhy a vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady
nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech.
36

Viz Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha:
Linde, 2006, str. 467-473.
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je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář oznámení o dovozu,
při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES, je nutné
i vývozní povolení ze země původu. K vývozu exemplářů z přílohy A, B a C je nutné
vývozní povolení České republiky. K vývozu exemplářů z přílohy D není zapotřebí
povolení CITES. Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován
za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení. Přemístěním
je míněn jakýkoli přesun exempláře po EU. V případě, že se tento přesun týká exempláře
druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo
určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v České republice uděluje
Ministerstvo životního prostředí. U odchovaných exemplářů a exemplářů druhů z jiných
příloh se toto povolení nevyžaduje.
Hlavním kontrolním orgánem CITES v České republice je Česká inspekce
životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v této oblasti. Dále může ukládat
opatření a zjišťovat totožnost osob a za porušení zákona ukládat pokuty až do výše
1 500 000 Kč fyzickým i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Může také zadržet
nebo zabavit exempláře CITES. Osoba, které je exemplář zadržen, je povinna jej inspekci
nebo celnímu orgánu vydat. Pokud tak neučiní, může jí být exemplář odňat. Tento živý
zabavený nebo zadržený exemplář je následně předán záchrannému centru. Záchranná
centra jsou zařízení, ve kterých jsou chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené živé
exempláře a může být provozováno pouze na základě povolení Ministerstva životního
prostředí. Inspektoři České inspekce životního prostředí jsou při své kontrolní činnosti
oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou
požadovat vysvětlení či předložení dokladů, mohou prohlédnout exemplář i jeho
identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna
v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře.37
Jako další kontrolní orgán je možné uvést celní úřady, které provádějí při celním
dohledu kontroly exemplářů a mohou tyto exempláře také zadržet. Závažnější případy
mohou být posouzeny jako trestný čin. Trestní odpovědností na úseku ochrany zvířat
v lidské péči se dále zabývám v kapitole 3.6.2 Trestní odpovědnost.
37

Česká
inspekce
životního
prostředí.
Online.
z <http://www.cizp.cz/CITES/Kontrola-a-mozne-sankce>.
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2.2 Prameny právní úpravy ochrany zvířat
v lidské péči v EU
V EU byla poprvé problematika ochrany zvířat otevřena v deklaraci, která byla
připojena ke Smlouvě zakládající Evropské společenství při příležitosti mezivládní
konference o politické unii (1991 - 1992). Ke Smlouvě o založení Evropského společenství
byl Amsterodamskou smlouvou připojen Protokol o ochraně a dobrých životních
podmínkách zvířat. Tento protokol uznává, že zvířata jsou vnímající bytosti a požadavek
na jejich dobré životní podmínky musí být brán v potaz při formulování či provádění
politik v oblasti zemědělství, dopravy, výzkumu a vnitřního trhu. Na zásady vytyčené
v tomto protokolu reagoval Akční plán Společenství v oblasti dobrých životních
podmínek a ochrany zvířat 2006-2010, který připravila Evropská komise. Akční plán
popisoval opatření, která se Komise chystá provést v letech 2006 až 2010 s cílem rozvíjet
a zaručit ochranu a dobré životní podmínky zvířat na území Společenství a ve zbytku
světa. Akční plán měl také zpřesnit právní předpisy Společenství a předložit návrhy
v oblastech, kde jsou nedostačující. Cíle, kterých Komise chtěla dosáhnout, bylo
např. přesnější určení opatření EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, dále
prosazování přísných norem týkajících se této oblasti, posílení koordinace zdrojů, podpora
výzkumu a propagování alternativních metod k pokusům na zvířatech a zajištění
důsledného a koordinovaného přístupu za účelem dosažení dobrých životních podmínek
zvířat ve všech politikách EU. K dosažení těchto cílů akční plán definoval 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 a podpora
mezinárodních iniciativ na ochranu zvířat. Ve věci minimálních norem akční plán počítal
s posílením stávajících právních předpisů Společenství tak, aby zohledňovaly nejnovější
vědecké poznatky, praktické zkušenosti a pokrok, kterého se dosáhlo v mezinárodních
fórech. Také navrhl rozšíření minimálních norem na druhy nebo otázky, které nebyly
upraveny žádnými právními předpisy. Důraz byl mimo jiné kladen na zohledňování
dobrých životních podmínek zvířat i v jiných politikách, zvláště ve společné zemědělské
politice (podmínky financování, možnosti pomoci v rámci politiky rozvoje venkova).
Akční plán doporučoval podporovat výzkumné projekty, aby se doplnily mezery
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a vytvořila solidní vědecká základna pro budoucí rozvoj evropské politiky na poli ochrany
a dobrých životních podmínek zvířat. Kladl také důraz na uplatňování zásady
tří „R“ – Replacement, Reduction, Refinement při pokusech na zvířatech v celém
Společenství, tj. nahrazení (pokusů na živých zvířatech), omezení (počtu používaných
pokusných zvířat) a zdokonalení (metod pokusů) při pokusech na zvířatech v celém
Společenství.38
V současné době byly v rámci EU stanoveny nové cíle v oblasti ochrany zvířat,
jak vyplývá ze sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany
a dobrých životních podmínek zvířat pro období let 2012–2015. Nová strategie
se zaměřuje především na odstranění nedostatků, které legislativa EU v oblasti dobrých
životních podmínek zvířat vykazuje. Cílem by měla být zvýšená ochrana zvířat. Bohužel,
jak se v minulosti ukázalo, právní předpisy EU o humánním zacházení se zvířaty nejsou
prováděny tak, jak by měly. Důvodem je nesystematické a částečné zavádění jednotlivých
opatření, mezery v zákonech a chybějící kontrola jejich dodržování v některých zemích,
což je příčinou toho, že ne všude je se zvířaty zacházeno v souladu s normami EU. Navíc
zemědělci ze zemí, které dodržování pravidel vyžadují, se ocitají v konkurenční nevýhodě.
Zemědělcům tak bude poskytnuta větší podpora, aby splnili normy vyžadované právem
EU. Spotřebitelé ocení větší transparentnost a lepší informace týkající se podmínek,
v nichž jsou zvířata chována.
Součástí strategie je poskytovat spotřebitelům více informací, aby se lépe
orientovali v jednotlivých označeních o životních podmínkách zvířat uvedených
na výrobcích, kontrolovat, zda daná pravidla skutečně životní podmínky zvířat zlepšují
a zdokonalit vzdělávání a školení osob, které se zvířaty operují. Stanoví také soubor
opatření,

která

by

měla

být

postupně

zaváděna

v

příštích

čtyřech

letech.

Týká se to například posílení současných právních předpisů, které by mělo vyústit v jejich
lepší dodržování. Rovněž budou k dispozici kvalitnější informace o normách EU
upravujících životní podmínky zvířat. Na území EU bude vytvořena síť referenčních
center, která bude přispívat ke zlepšení výzkumu dobrých životních podmínek zvířat
a bude jeho výsledky předávat zemědělcům. Zvláštní pozornost je věnována dobrým
38

EUROPA.
Online.
[cit.
10.
8.
2013].
Dostupné
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0013:CS:NOT>.
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z

<http://eur-

životním podmínkám farmových ryb, kde je snahou získat vědecké stanovisko, posoudit
jejich životní podmínky v akvakultuře a na základě výsledků přijmout vhodná opatření.39
Sekundární právo EU upravuje ochranu zvířat jako jedinců (nikoliv druhů)
směrnicemi40 a nařízeními41. Oblasti právní úpravy zahrnují ochranu zvířat používaných
k pokusům a jiným vědeckým účelům, ochranu zvířat při transportu, pravidla přesunů
jedinců vybraných domácích zvířat, ochranu zvířat určených k porážce a ochranu
hospodářských zvířat využívaných v zemědělské výrobě.42

39

EUROPA.
Online.
[cit.
21.
7.
2013].
z <http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_cs.pdf>.
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40

Evropská směrnice stanoví cíle, kterých členské státy mají dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosažení
poskytuje možnost výběru prostředků. Vnitrostátní zákonodárce musí přijmout vnitrostátní transpoziční
právní akt, který vnitrostátní právní předpisy přizpůsobí cílům stanoveným ve směrnici. Směrnice stanoví
konečné datum pro její provedení do vnitrostátního práva: při provádění směrnice mají členské státy
dostatečnou volnost, která jim umožňuje zohlednit národní specifika.
41

Nařízení, které přijímá buď Rada Evropské unie společně s Evropským parlamentem, nebo pouze
Evropská komise sama, je obecný akt a je závazné v celém rozsahu. Na rozdíl od směrnic, které jsou určeny
členským státům, a od rozhodnutí, u nichž je rovněž stanoveno, komu jsou určena, je nařízení určeno všem.
Nařízení je použitelné přímo, to znamená, že jeho ustanovení mají v členských státech okamžitě stejnou
platnost jako vnitrostátní předpisy, a to bez dalšího zásahu vnitrostátních orgánů.
42

Viz Damohorský, Milan a kolektiv: Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání, Praha:
C. H. Beck, 2007, str. 381.
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2.3 Prameny právní úpravy ochrany zvířat
v lidské péči v České republice
Tato kapitola je zaměřena na právní předpisy České republiky, které chrání zvířata
v lidské péči. Protože první právní norma upravující tuto oblast se objevila již v době
Rakouska-Uherska, obsahuje její úvod krátký historický exkurz.

2.3.1 Historie právní úpravy ochrany zvířat na území České republiky
V roce 1855, za doby tzv. Bachova absolutismu, byla na našem území vydána první
norma upravující vztah člověka ke zvířeti a chránící zvíře. Bylo jí nařízení č. 31/1855
ř. z., jímž se vydává zákonný předpis proti týrání zvířat, na základě kterého došlo
v jednotlivých zemích k vydání tří vyhlášek: vyhláška č. 8/1899 slez. z. z.,43 obsahující
zákazy častěji pozorovaného, pokud se týče při živnostenském provozu obvyklého zlého
nakládání se zvířaty, vyhláška č. 61/1901 mor. z. z.,44 kterou se vyhlašují předpisy proti
týrání zvířat a vyhláška č. 45/1902 čes. z. z., o zamezení týrání zvířat. Jejich znění bylo
založeno na konkrétních případech z praxe. Obsahovaly povinnosti a zákazy týkající
se hospodářských zvířat. Je možné konkrétně zmínit zacházení s tažnými psy, kteří musejí
mít dostatečnou výšku a silný růst a „užívati březích a kojících fen k tahu jest zakázáno.
Psi nesmějí být upotřebeni ku řízení vozíku, jen k tahu, jako pomoc průvodci, nesmějí být
ani ku voji ani ku vidlici zkrátka přivázáni, nýbrž jen volně, aby károu nebyli smýkáni,
nemuseli držeti převahu nákladu a mohli si lehnouti. Sedat si za jízdy na vozík jest
zakázáno, zapovězuje se užívání biče či opratě. Průvodce vozík řídí za voj nebo vidlici.
O psy musí být řádně postaráno, musí být pravidelně napájeni. Od 1. listopadu do konce
března jest přikázáno užívati podložky a přikrývky pro psy.“ Součástí této vyhlášky bylo
také ustanovení zakazující uvazování psa na krátkém řetězu. Právní řád Československé
republiky přijal recepční normou tuto úpravu na úseku ochrany zvířat z doby
Rakouska-Uherska a k vydání nových právních předpisů nedošlo. Ve 20. století
v souvislosti se vznikem velkochovů ale postupně vznikla nutnost nové právní úpravy,
která byla připravována již za doby existence Československého státu. Zásadní změna tak
nastává po vydání vládního nařízení č. 106/1939 Sb., o ochraně zvířat proti týrání,
43

Ve znění nařízení prezidenta zemské zprávy politické pro Slezsko ze dne 24. července 1926 č. 18 slez. z. z.

44

Ve znění vyhlášky ze dne 3. července 1914 č. 51 mor. z. z.
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bohužel již ale za doby Protektorátu Čech a Moravy. Jeho účinností pozbylo platnost výše
zmíněné nařízení z roku 1855 a také všechny tři vyhlášky. V ustanovení § 1 jím bylo
zakázáno každé jednání nebo opominutí, kterým se působí zvířeti bez rozumného
a oprávněného důvodu bolest nebo jiné utrpení. Zejména bylo zakázáno např. používat
postrojů, které působí zvířeti zbytečnou bolest nebo odpírat svěřenému zvířeti náležitou
péči, zejména živení, pití nebo přístřeší. Toto nařízení bylo později novelizováno
nařízením č. 108/1941 Sb., kterým byly zejména zpřísněny trestní postihy. Pokud došlo
k porušení daných zákazů, byl zvýšen limit pro peněžitý trest z 5000 K na 10 000 K a trest
vězení se prodloužil ze 14 dnů na dobu až jednoho měsíce. A kdo „surově týral zvíře
způsobem, který je výrazem bezcitného smýšlení pachatelova“, byl potrestán tuhým
vězením do dvou let. Dále došlo k vydání prováděcích předpisů, kterými byly nařízení
vlády č. 109/1941 Sb., kterým se vydávají podrobnější předpisy o ochraně zvířat proti
týrání45 a vyhláška č. 110/1941 Sb., jíž se vydávají některé předpisy o dopravě zvířat
pro železnici a motorovými vozidly. Tím byly stanoveny pokyny k zacházení se zvířaty
tak, aby nedocházelo k jejich utrpení a nechyběly ani sankce za případné porušení
povinností. Oblast ochrany zvířat tak byla velmi podrobně upravena a tato úprava jako
přímá předchůdkyně současného zákona na ochranu zvířat proti týrání s ohledem na dobu
jejího přijetí plně obstojí. Protože však došlo k jejich vydání za doby nesvobody, pozbyly
později dekretem prezidenta republiky platnosti a nestaly se součástí československého
právního řádu.
Období po druhé světové válce a vzniku totalitního státu příliš ochraně zvířat
nepřálo. V souvislosti se vznikem socialistického zemědělství dochází naopak ke strádání
hospodářských zvířat, která se stávají nástrojem k plnění zadaných plánů a jejich
překonávání pomocí neustálého zvyšování užitkovosti těchto zvířat. Z přijatých zákonů
je možné jmenovat např. zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, který obsahoval
postih za týrání zvířete v ustanovení § 60,46 zákon Federálního shromáždění ČSSR
č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, jehož ustanovením § 6 byl stanoven zákaz týrání zvířat
45

Podle něj bylo např. zakázáno používat dvojitého jha (jařma) a bylo stanoveno, že padne-li zapřažené
zvíře, nejprve je nutné jej vypřáhnout a teprve poté vybízet, aby vstalo. Dále obsahovalo takové podrobnosti,
jako je délka řetězu, na kterém byl uvázán pes – řetěz musel být aspoň 1 a 1,5 metru dlouhý, nebo úprava
zabíjení žab, které jsou určeny k lidskému požívání – musely se zabít rychlým useknutím hlavy a teprve poté
bylo možné jim vytrhávat nebo uřezávat stehýnka.
46

„Kdo bez rozumného důvodu způsobí zvířeti bolest nebo jiné utrpení, bude potrestán pokutou do 2500 Kčs
nebo odnětím svobody až na sedm dnů.“
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vágní formulací „zvířata nesmějí být týrána“ a zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů
veterinární péče České republiky. Bohužel, nízká úroveň právního vědomí, a to jak
obecného, tak zejména profesionálního právního vědomí pracovníků orgánů veterinární
péče uvedených v ustanovení § l zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární
péče České republiky, jimž v praxi příslušelo uplatňování ustanovení výše zmíněného
zákona o veterinární péči a předpisů vydaných na jeho základě, vedla k tomu,
že toto ustanovení nebylo efektivní a sankce za porušení tohoto zákazu nebyly prakticky
uplatňovány.47

2.3.2 Ochrana zvířat v lidské péči v současnosti
V právním řádu České republiky nalezneme řadu právních předpisů, které se týkají
ochrany zvířat. Po vstupu do EU platí v České republice také unijní předpisy – nařízení
a směrnice EU.
Základní prameny práva představují v České republice ústavní předpisy ČR. Ústava
ČR v článku sedmém stanoví, že „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu
přírodního bohatství“. Tento článek navazuje na principy a hodnoty obsažené v preambuli
Ústavy a dále souvisí s článkem 35 Listiny základních práv a svobod:
„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.
Protože obecnou ochranu zvířat jako součásti přírody lze podřadit pod ochranu přírodního
bohatství, nepřímo zde tuto jejich ochranu nalezneme.48
Většinu platných právních předpisů na ochranu zvířat můžeme zařadit do odvětví
veřejného

práva.

Při

spáchání

přestupků

se

aplikuje

přestupkový

zákon.

47

Rydval, Tomáš: Ochrana zvířat proti týrání jako součást právní ochrany zvířat v České republice.
Aplikované právo, 2006, č. 2, str. 29-48. Online. [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z:
<http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/48.pdf>.
48

Viz Pavlíček, Václav a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky, Komentář, 2. Díl Práva svobody.
Praha: Linde, 2002, str. 281 - 285.
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zajišťuje ochranu zvířat v případě deliktů
(např. trestný čin týrání zvířat). Ochrana zvířat se ale dotýká také práva soukromého – zde
je hlavním pramenem občanský zákoník, popř. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Veřejnoprávní předpisy, které se zabývají ochranou zvířat v lidské péči, můžeme
rozdělit do dvou skupin.
První skupina, zaručující tzv. přímou ochranu, chrání zvířata před týráním
a definuje, co je týrání zvířete, zakazuje jej a stanoví za něj postih. Patří sem zejména
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, dále jen zákon na ochranu zvířat
proti týrání a jeho prováděcí vyhlášky. Zmínila bych zejména následující: vyhláška
č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat
při usmrcování, vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry
zvířat, vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení
podmínek při chovu psů a koček, vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany
zvířat proti týrání a vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.
Druhá skupina právních předpisů se přímo nezabývá týráním zvířat, ale stanoví
podmínky pro chov zvířat, jejich plemenitbu a zacházení s nimi čímž přispívá k ochraně
jejich zdraví, zaručuje tedy tzv. nepřímou ochranu. Do této skupiny lze zařadit např. zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), dále jen veterinární zákon, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech a zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.49

Nová právní úprava na úseku ochrany zvířat
Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nastalo v oblasti ochrany zvířat poměrně velké
množství změn stávajících právních předpisů, bude se následující výklad věnovat
vybraným úpravám podrobněji.

49

Viz Spurná, Jana a Dousek, Jiří: Zájmové chovy a ochrana zvířat. Praha: LexisNexis CZ, 2004, str. 9.
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Jedná se zejména o zákon č. 359/2012 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. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Hlavním důvodem této novelizace byla nutnost adaptovat právní řád
České republiky na nařízení Rady č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat
při usmrcování a implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU
ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Dále bylo třeba
transponovat čl. 6 směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví
minimální požadavky pro ochranu prasat. Došlo také ke snížení administrativní zátěže
pořadatelů veřejných vystoupení a obcí tím, že byly zrušeny řády ochrany zvířat
při veřejném vystoupení a zjednodušena právní úprava zrušením řádů ochrany zvířat
při chovu. Na základě požadavku Státní veterinární správy není veřejným vystoupením
svod zvířat.
V případě týrání zvířat je možno uložit novou sankci zákaz chovu zvířat
a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit
chovateli v jeho dalším týrání. V praxi by mělo pomoci upřesnění právní úpravy zvláštního
opatření podle ustanovení § 28a zákona na ochranu zvířat proti týrání, především
umísťování týraných zvířat do náhradní péče. Na další vybraná ustanovení právních
předpisů, u kterých došlo ke změně, bude s ohledem na větší přehlednost upozorněno
v následujících kapitolách, a to na základě textu, který je součástí sněmovního tisku 582.50
V souvislosti s novelizací zákona na ochranu zvířat proti týrání vstoupily v účinnost
nové vyhlášky, a to vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování,51 vyhláška
č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat,52 vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení

50

Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 11. 5. 2013]. Dostupné
z <http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktuality/>.
51

Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení
nebo jiném usmrcování.
52

Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
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podmínek při chovu psů a koček53 a vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku
ochrany zvířat proti týrání.54

2.4 Shrnutí
Lze shrnout, že úmluvy týkající se ochrany zvířat na mezinárodní úrovni byly
ve druhé polovině 20. století sjednány v rámci regionální vládní organizace Rada Evropy.
Tyto dohody se týkají zvířat hospodářských, jatečných, pokusných, zvířat v zájmovém
chovu a přepravy zvířat. Spolupráce jednotlivých států v oblasti regulace mezinárodního
obchodu

s vybranými

druhy

rostlin

a

živočichů

vyústila

v uzavření

Úmluvy

o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.
Evropská unie na konci 90. let 20. století uznala Protokolem o ochraně a dobrých
životních podmínkách zvířat skutečnost, že zvířata jsou vnímající bytosti a zajištění jejich
dobrých životních podmínek je třeba brát v úvahu zejména v oblasti zemědělství.
Dále byly prosazovány přísnější normy týkající se oblasti ochrany zvířat, mimo jiné také
propagování alternativních metod k pokusům na zvířatech. V současné době byly
stanoveny nové strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, a to především
s důrazem na zkvalitnění současně platných právních předpisů a jejich dodržování.
Český právní řád obsahuje řadu právních předpisů upravujících ochranu zvířat
v lidské péči, které lze rozdělit na právní předpisy poskytující tzv. přímou ochranu a právní
předpisy poskytující tzv. nepřímou ochranu. Stále také dochází k jejich novelizacím,
což souvisí jednak se vstupem České republiky do EU a nutností souladu českého právního
řádu s právem EU, ale také s upřesňováním právní úpravy s ohledem na problémy, které
vyvstávají v praxi.

53

Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu.

54

Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany
zvířat proti týrání.
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3. Obecná ochrana zvířat v lidské péči
v českém právním řádu
3.1 Ochrana zvířat proti týrání
Jak je již uvedeno v kapitole 1.2.3 Welfare aneb životní pohoda zvířat, ochrana
zvířat v lidské péči se zaměřuje na ochranu každého jednotlivého jedince před utrpením
a týráním a snaží se mu zajistit příznivé životní podmínky. Stejně jako je nutné vymezit
tyto základní potřeby a požadavky zvířat chovaných v lidské péči, je třeba stanovit,
co se rozumí týráním zvířat a takové jednání zakázat pod hrozbou sankce. Základním
právním předpisem v oblasti ochrany zvířat proti týrání je zákon České národní rady ze dne
15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. K jeho přijetí vedla potřeba upravit
společenské vztahy, které vznikají při zajišťování adekvátního zdravotního a psychického
stavu zvířat a povinnost osob zdržet se chování, kterým by přiměřený zdravotní
a psychický stav obratlovců narušovali nebo ohrožovali. Jedná se tedy o specifický druh
společenských vztahů, odlišných od vztahů upravovaných zákonem o veterinární péči,
i když spolu úzce souvisejících. Úprava ochrany zvířat před týráním samostatným
zákonem byla krajně žádoucí již z toho důvodu, že předchozí legislativa se nestala součástí
obecného právního vědomí a nedocházelo k signalizacím porušování zákazu týrání zvířat
ze strany veřejnosti ani ze strany profesionálních pracovníků orgánů veterinární péče.
Tento zákon nově upravil ochranu zvířat poměrně široce a nerecipoval ustanovení
v té době platných právních předpisů upravujících související oblasti společenských
vztahů. Jeho zaměření na ochranu obratlovců neznamená, že by neexistovala morální
povinnost člověka chránit zvířata a nejširší formy života i nad rámec nezbytné právní
úpravy. Tato nejširší úcta k ochraně života a zdraví zvířat je zajišťována především
výchovným působením, a to i za spolupůsobení státních orgánů a jiných institucí. Zároveň
se na tomto úseku ve velké míře uplatňují zájmové organizace ochrany zvířat. Při přípravě
návrhu zákona bylo kromě tehdejších Evropských konvencí přihlíženo i k právní úpravě
zemí Evropského hospodářského společenství, zejména Spolkové republiky Německo.
Návrh zákona byl předložen do širokého připomínkového řízení všem ústředním orgánům
České republiky, ústředním orgánům federace, Československé akademii věd, Státní
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veterinární správě České republiky, zájmovým sdružením a organizacím ochrany zvířat.
V připomínkách a námětech k návrhu zákona byla vyjádřena doporučení k zpřesnění
navrhované právní úpravy a její formulace. K uplatněným připomínkám bylo v zásadě
přihlédnuto při úpravě návrhu zákona.
Jeho účelem tedy není chránit člověka před zvířaty, ale zvířata před jednáním
člověka, které by mohlo vést k jejich týrání, i kdyby se jednalo o týrání z nedbalosti.
Nalezneme zde však několik ustanovení, která zajišťují i ochranu člověka, např. je možné
usmrtit zvíře, pokud bezprostředně ohrožuje člověka.
Jako jeden z mála zákonů obsahuje preambuli, která uvádí: „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.“ Zákon obsahuje osm
částí a jeho jednotlivá ustanovení můžeme rozdělit na ustanovení obecná, která se týkají
zejména definice týrání a jeho zákazu a ustanovení zvláštní, která jsou věnovaná několika
skupinám zvířat, pro které stanoví ochranný režim.55

55

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna.
z <http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0615_02.htm>.
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2013].

Dostupné

3.2 Činnosti považované za týrání zvířat
Podle ustanovení § 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání platí zákaz jakéhokoli
týrání zvířat. Jsou zakázány také všechny formy propagace týrání zvířat. Tento zákon dále
obsahuje výčet toho, co se považuje za týrání zvířat, a to v ustanovení § 4. Tento výčet
poměrně obecně a obsáhle taxativně vymezuje způsoby chování ke zvířatům, které jsou
považovány za jejich týrání. Nevztahuje se ale na zákroky nebo činnosti, které jsou
spojeny s naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých situacích
záchranných prací podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) nebo prováděné podle
schváleného projektu pokusů. Další výklad se těmto stěžejním ustanovením citovaného
zákona bude věnovat podrobněji.

1. Výcvik zvířat
Cvičení a drezura zvířat přinášejí lidem a zvířatům především zábavu a užitek,
bohužel ale také mohou překročit zákonem stanovené hranice a v takovém případě
se již jedná o týrání zvířat.
Týráním je tak podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) „nutit zvíře k výkonům, které
neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují
jeho síly“. Záměrem je vyloučit takové chování člověka, které by nutilo zvíře k výše
uvedeným výkonům násilím, a tak docházelo k jeho týrání. Můžeme uvést například
neúměrné zatížení zvířat při dlouhodobém vynuceném pohybu bez možnosti žádného nebo
nedostačujícího odpočinku. Je nutné ale individuálně posoudit, zda se v konkrétním
případě jedná o zátěž úměrnou nebo již překračující síly zvířete. Pravidelným tréninkem
zvířete, kdy se zátěž navyšuje postupně a jsou respektovány jeho fyziologické možnosti,
dosahuje zvíře stále lepších výsledků. Situace je odlišná v případě, kdy zvíře, které
je zvyklé pouze na ustájení, je náhle popoháněno na dlouhou vzdálenost a v případě,
že je postupně na tuto zátěž připravováno. Zátěží může být nejen pohyb při nedostatku
odpočinku, vody a potravy, ale také nadměrné působení slunečného záření, vyšších teplot
a vlhkosti vzduchu, pokud na to zvíře není zvyklé. Příkladem může být dlouhodobý běh
psa vedle jedoucího cyklisty v teplém letním období, což může u netrénovaného psa
vyvolat vysílení a neúměrnou zátěž. Co se týká biologických schopností zvířete,
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u některých zvířat se šlechtěním dosáhlo změny tvaru lebky, a tím i zhoršené průchodnosti
dýchacích cest. Jako příklad lze uvést některá plemena psů – tzv. brachycefalická neboli
krátkolebá, jako je mops, buldoček nebo boxer, pro které by onen běh vedle cyklisty mohl
vést i k celkovému vyčerpání a smrti. Je také třeba brát zvláštní ohled na březí, kojící nebo
nemocná zvířata.56
Týráním se podle § 4 odst. 1 písm. b) rozumí také „podrobit zvíře výcviku nebo
veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí,
utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově
používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům“. Z tohoto
ustanovení v praxi vyplývá zákaz zápasů mezi zvířaty, např. mezi psy nebo kohouty. Jsou
zakázané také zápasy mezi člověkem a zvířetem, kam můžeme zařadit např. býčí zápasy.
Toho ustanovení se vztahuje také na výcvik pro cirkusová a obdobná vystoupení zvířat
nebo např. pro filmové prostředí, který nesmí způsobit zvířeti bolest ani utrpení.
Toto ustanovení se nicméně nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete k plnění
úkolů, stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii
zvláštními právními předpisy,57 jakož i na výchovu a výcvik psů prováděný chovatelskými
sdruženími nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti. Cílem je umožnit použití zvířat
pro zabezpečení bezpečnosti státu, bezpečnosti osob a zasahujících osob, ochrany majetku,
veřejného pořádku jako donucovacího prostředku. Jedná se o použití zvířat při výchově,
výcviku a zásazích Policie ČR, obecní policie, Vězeňské služby a justiční stráže, Armády
ČR, Vojenské Policie a Celní správy. Za týrání se tedy nepovažuje použití těchto zvířat
k cílům stanoveným zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem
č. 13/1993 Sb., Celní zákon, zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a zákonem č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii.
V souladu s těmito cíli musí i tyto složky dodržovat ostatní ustanovení zákona na ochranu
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Hospodářská komora České republiky, odbor Informačních míst pro podnikatele: Oborová příručka
pro
živnost
drezúra
zvířat,
str.
9.
Online.
[cit.
21.
8.
2013].
Dostupné
z <http://www.komora.cz/Files/InMP/prirucky/OP_Drezurazvirat_2008.pdf>
57

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
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zvířat proti týrání, např. se na ně vztahují ustanovení § 4, jejichž dodržování nebrání
dosažení cílů stanovených zvláštními právními předpisy.58
Týráním zvířat je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) také „cvičit nebo zkoušet
zvíře na jiném živém zvířeti, s výjimkou výcviku loveckého dravce, používat jiných živých
zvířat jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov, štvát zvířata proti sobě, aniž by
to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete
k jeho vypuštění do volné přírody nebo k činnosti uvedené v § 14 odst. 8“. Také toto
ustanovení znamená v praxi zákaz zápasů mezi zvířaty. Zavedení výjimky pro loveckého
dravce je nutné z důvodu, že jiným způsobem loveckého dravce vycvičit nelze. Na tomto
místě bude podrobněji přiblížen jeden z konkrétních případů takovéhoto zápasu,
a sice tzv. norování. Jedná se o lov zvěře pod zemí, v České republice je nejběžnějším
příkladem lov lišky loveckými plemeny psů. Při kontaktním norování dochází ke kontaktu
mezi oběma zvířaty, v případě norování bezkontaktního jsou od sebe zvířata oddělena
mřížkou, aby nemohlo dojít k fyzickému poranění žádného ze zvířat. Podle výše
zmíněného ustanovení je zakázáno štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov.
Z uvedeného vyplývá, že pokud příprava k lovu vyžaduje v rámci zkoušek z výkonu
loveckých psů štvaní zvířat proti sobě, nemůže být prováděno kontaktní norování.59
Podle ustanovení § 14 odst. 8 zákona na ochranu zvířat proti týrání je dále stanovena
výjimka, podle které pro ochranu letišť, městských aglomerací nebo jiných objektů
je povoleno použít loveckých vycvičených dravců, je-li to v souladu se zvláštním právním
předpisem – zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem
č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, se loveckým dravcem rozumí „dravec chovaný k sokolnickému využití;
nemusí jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c). Použití loveckých dravců v sokolnictví
povoluje orgán státní správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné
jen po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle
předpisů o ochraně přírody a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce
musí

mít

složeny

sokolnické

zkoušky

a

být

členem

sokolnické

organizace“.

58

Hospodářská komora České republiky, odbor Informačních míst pro podnikatele: Oborová příručka
pro
živnost
drezúra
zvířat,
str.
10.
Online.
[cit.
21.
8.
2013].
Dostupné
z <http://www.komora.cz/Files/InMP/prirucky/OP_Drezurazvirat_2008.pdf>.
59

Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 20. 4. 2013]. Dostupné
z <http://eagri.cz/public/web/file/1633/Norovani.pdf>.

36

Cílem této právní úpravy je zejména ochrana leteckého provozu před případnými ptáky,
kteří by ho mohli negativně ovlivnit.
Týráním je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) i „používat podnětů, předmětů
nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné
dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných
orgánových systémů zvířat“. Cílem této úpravy je ochránit zvířata před zbytečnou bolestí
a utrpením a vyvarovat se bezdůvodnému bití či jiných nepřiměřeně tvrdých postupů
při výchově a výcviku. V souvislosti s tímto ustanovením je možné poukázat na používání
některých typů obojků u psů (jedná se zejména o obojky s elektrickým výbojem, ostnatých
obojků a stahovacích obojků bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky).
Za účelem ochrany zvířat a sjednocení standardů v této oblasti byla založena Mezinárodní
asociace výrobců elektronických obojků (Electronic Collar Manufacturers Association –
ECMA), která se touto problematikou zabývá, a kromě vlastního výzkumu rovněž zadává
studie odborným a vědeckým pracovištím. Dnešní moderní výrobky od renomovaných
výrobců, sdružených v ECMA, plně respektují šetrné zacházení se zvířaty, a jejich použití
v mnoha případech napomáhá nahradit některé tradiční metody výcviku psů, které mohou
být ke zvířatům mnohem méně ohleduplné.60

2. Krmení a napájení
Za týrání zvířat je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) považováno „z jiných
než zdravotních důvodů omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní
předpis jinak, podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které
mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují“. Výživa a napájení patří mezi
základní potřeby zvířat. Je tedy nutné zajistit zvířeti dostatečné množství potravy a vody,
protože v případě jejich omezování může dojít až k jeho úhynu. Je také třeba dbát
na individuální podmínky chovu a další vlivy na organismus zvířete a v případě,
že z jakéhokoli důvodu stoupá potřeba živin a tekutin (např. zvýšená námaha, teplota
či přeprava), je nutné toto zajistit. V některých případech je naopak nutné krmnou dávku
omezit. Je možné zmínit situaci, kdy je nutné snížit hmotnost u jednice s nadváhou
60
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nebo podávání potravy zvířatům před porážkou. Výše citované ustanovení má za účel
zajistit, aby zvířata byla v dobrém zdravotním stavu a kondici díky tomu, že jim bude
podáváno plnohodnotné a nezávadné krmivo, které odpovídá jejich druhu a věku.
Podrobnější podmínky pro výrobu a používání krmiv stanovuje zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech. Tento zákon mimo jiné stanoví, že provozovatel krmivářského podniku musí
při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv dodržet obsah a limity nežádoucích látek tak,
aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost. Dále nesmí použít ke krmení produkty,
které mohou ohrozit zdraví zvířat.61
Bližší podmínky chovu stanoví také vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech
pro ochranu hospodářských zvířat. Mezi obecné požadavky pro jejich chov patří navykat
tato zvířata od narození na přítomnost člověka a kontakt s ním při provádění základních
chovatelských úkonů a používání chovatelských zařízení, věnovat zvýšenou pozornost
březím samicím, samicím po porodu, kojícím samicím a jejich mláďatům. Chovaná zvířata
je možné umístit v zimním období trvale ve výbězích a pastvinách pouze pokud jsou
na tento způsob chovu již dostatečně navyklá a nepůsobí jim utrpení. V takových
klimatických podmínkách musí být zabezpečeno, aby zdroje vody nezamrzly a byly
neomezeně přístupné. Hospodářská zvířata, na která se vztahuje tato vyhláška, nelze
používat a cvičit jako jízdní zvířata pro člověka nebo na ně z jiných důvodů nasedat
(s výjimkou koní, oslů a jejich kříženců) nebo je používat pro zápasy. Volnost jejich
pohybu ve výbězích a na pastvinách nesmí být omezena připevněním závaží nebo jiného
podobného předmětu nebo jejich svázáním. Vyhláška dále upravuje minimální standardy
pro chov specifických druhů zvířat, a to např. skotu, prasat, ovcí, koz, koní, kachen, hus,
krůt, nosnic a běžců (např. pštros, nandu, emu), kožešinových zvířat (např. fretka)
a jelenovitých (např. jelen, daněk) ve farmovém chovu. Pro úplnost je třeba uvést také
vyhlášku č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby.
Zakázáno je také podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. p) „překrmovat nebo krmit
zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k záchraně jeho života
nebo zachování jeho zdraví“ a podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) „používat živá zvířata
ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy
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nutný“. Jako příklad překrmování zvířete je možné uvést způsob získávání husích jater,
tzv. foie gras. Tento pokrm vzniká umělým vykrmováním, kdy je husám skrz trubici
v krku několikrát denně do žaludku vpraveno velké množství krmiva. V důsledku
vykrmování se husám až desetinásobně zvětšují játra. Toto násilné překrmování je tedy
zakázáno, nicméně kvůli záchraně života je možné zvíře krmit i násilně.62 Také používání
živých zvířat ke krmení je zakázáno, ale u některých druhů zvířat je toto krmení nezbytné
(např. někteří draví ptáci nebo plazi).

3. Chov, zacházení se zvířaty a jejich označování
Týráním je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) taktéž „chovat zvířata
v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení“.
Toto ustanovení úzce souvisí s pojmem welfare, o kterém je pojednáno v úvodu práce.
Definování tohoto pojmu a vymezení, jak má vypadat prostředí, ve kterém je zvíře
chováno, aby mohlo uspokojovat své potřeby, je klíčové pro další stanovení toho,
co se rozumí „nevhodnými podmínkami“. Vždy záleží na posouzení konkrétní situace,
nicméně obecně se jedná zejména o chov zvířat způsobem, který nevyhovuje jejich
biologickým podmínkám, fyziologickým funkcím a zdravotnímu stavu. Mezi základní
požadavky správné péče patří dostatek vhodného krmiva, napájení a pohybu, odpovídající
vybavení chovných prostor a nároky spojené s udržováním teploty, vlhkosti atd.
V poslední době je kladen stále větší důraz na obohacení chovného prostoru tak,
aby se u zvířat zabránilo nudě a stereotypu. Tento tzv. enrichment umožňuje změnu
prostředí zvířat, která jim přinese určitou výhodu a tím i zlepšení kvality života.
S tím souvisí zejména skutečnost, že v přírodě stráví zvířata nejvíce času lovením.
Je tedy vhodné podávat jim potravu způsobem, který je donutí vyvinout snahu kořist
získat, např. schováváním potravy atd. V případech, že je to možné, mohou být chovné
prostory obohaceny o různé úkryty, kmeny a větve. Pokud jsou zvířata chována společně,
může mezi nimi docházet ke střetům, i přesto, že v přírodě by mezi nimi ke konfliktům
nedocházelo. V zajetí mají totiž odlišné podmínky, nemohou např. využít úniku, úkrytu,
použití ochranného maskování nebo připojení se k jinému stádu či smečce, což může mít
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i negativní dopad na jejich psychiku. Pod vlivem těchto okolností mohou ubližovat
ostatním zvířatům nebo sama sobě. Jsou známy případy vykusování srsti, vyklovávání peří,
nutkavých pohybů nebo kanibalismu.63
Týráním se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. m) rovněž rozumí „zacházet
se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou
bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému
vyčerpání“. Toto ustanovení se vztahuje jak na přepravování zvířat, tak na jejich
přemisťování – přehánění, přenášení aj. Již přeprava samotná často vyvolává u zvířat stres.
Při přenášení je nutné dbát na použití vhodných pomůcek a správné držení např. končetin
zvířete. Také pokud nejsou zvířata zvyklá na přehánění, je nutné toto respektovat.
V zákoně na ochranu zvířat proti týrání je ochraně zvířat při přepravě věnována část třetí.
Mezi obecné podmínky pro přepravu zvířat patří zákaz přepravovat zvířata způsobem,
který by jim mohl přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Lze je přepravovat pouze tehdy,
pokud jsou pro přepravu způsobilá. Nezpůsobilost pro plánovanou cestu může být
způsobena např. poraněním, ale také tím, pokud se zvířata bez bolesti nebo pomoci
nemohou sama pohybovat, mají velké otevřené rány nebo výhřezy nebo jde o jelenovité
v období, kdy se jim obnovuje paroží. Přeprava těchto zvířat je ale možná v případě,
že se jedná o přepravu k ošetření veterinárním lékařem a zpět nebo na jeho pokyn
k diagnostickým účelům nebo pokud je přeprava nutná k zamezení dalších bolestí, utrpení
nebo škod. Doba trvání cesty při vnitrostátní přepravě hospodářských zvířat určených
k porážce na jatkách nesmí překročit 8 hodin. Dopravní prostředky používané pro přepravu
zvířat musí být vybaveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost zvířat (např. zamezení
možnosti vypadnutí nebo úniku z vozidla, ochrana před nepříznivým počasím).
Při přepravě nikdo nesmí zvířata bít nebo používat jiné násilí, zavěšovat je pomocí
mechanických prostředků nebo používat poháněče a pomůcky se špičatými konci.
Související právní úpravu nalezneme také ve vyhlášce č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat
při přepravě.
Týráním je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) i „označovat zvíře vymrazováním
s výjimkou ryb, a označovat zvíře výžehem, s výjimkou koní, stanoví-li tak zvláštní právní
předpis“. Cílem tohoto ustanovení je minimalizovat používání nešetrných metod
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označování zvířat. V současnosti je možné použít více metod označování zvířat, které
je nezaměnitelně identifikují a zároveň jsou také šetrné a téměř bezbolestné. Jednou z nich
je např. čipování zvířat. Možnost označování koní výžehem bude omezena pouze
na případy, kdy tuto možnost stanoví výše zmíněný zvláštní právní předpis, kterým je
zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Související legislativou je také
vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
Identifikačními prostředky jsou podle ní např. ušní známky, tetování, známky
pro označování běžců, slovní a grafický popis, elektronický identifikátor u ovcí a koz
a elektronický identifikátor u koní.

4. Omezení pohybu
Za týrání zvířat se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) považuje „z jiných
než zdravotních důvodů omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého
druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete“. Mezi základní potřeby zvířat patří
také pohyb. Svoboda pohybu je důležitá pro zajištění jejich základních fyziologických
funkcí a také pro plnění jejich přirozených biologických funkcí. Je možné zmínit např. psa,
který je stále uvázán u boudy. Mezi možné výjimky prostorového omezení zvířete patří
např. izolace či karanténa při jeho onemocnění.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. n) je zakázáno „používat k vázání nebo k jinému
omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují, anebo lze předpokládat,
že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví“. Pohyb zvířete tedy
nesmí být omezen přivázáním např. drátem nebo pomocí stahujících se smyček. Také je
zakázáno svazovat k sobě křídla nebo končetiny. Obojky a smyčky je třeba kontrolovat,
zda jsou dostatečně volné a zabránit poranění zvířete.
K omezení pohybu zvířete nesmí být použit ani elektrický proud, jak stanoví
ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), podle kterého je týráním „používat elektrický proud
k omezení pohybu končetin nebo těla zvířete mimo použití elektrických ohradníků
nebo přístrojů pro elektrické omračování a usmrcování zvířat anebo odchyt ryb podle
zvláštního právního předpisu“.
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5. Podávání léků, porod a usmrcení
Týráním se podle ustanovení § 4 dost. 1 písm. d) rozumí „vydat slabé, nevyléčitelně
nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí
nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení“. Tato právní
úprava souvisí s ustanovením upravujícím usmrcení zvířete, podle kterého nikdo nesmí
usmrtit zvíře bez důvodu. Právě slabost, vyčerpanost a stav, při kterém je další přežívání
zvířete spojeno s trvalou bolestí a utrpením je jeden z důvodů, pro který je možné zvíře
legálně usmrtit. Dalším situacím, při kterých dojde ke smrti zvířete, je věnována
samostatná kapitola této práce. Toto ustanovení tak umožňuje chovateli, aby byl život zvíře
nacházejícího se v takovémto stavu bezbolestně ukončen. Vzhledem k závažnosti
takovéhoto rozhodnutí je vhodné vše konzultovat s veterinárním lékařem, který posoudí
zdravotní stav zvířete a poskytne chovateli objektivní informace.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) je zakázáno také „podávat zvířeti bez souhlasu
veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s výjimkou těch, které jsou volně
v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou
nebo úprava kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje
odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu; za tyto zákroky se nepovažují
paznehtářské úkony“. Cílem tohoto ustanovení je zabránit laickému podávání léčiv
a provádění neodborně prováděných zákroků. Za veterinární lékaře jsou podle ustanovení
§ 59 veterinárního zákona, považováni absolventi vysoké školy, kteří dosáhli
požadovaného vzdělání během nejméně pětiletého denního teoretického a praktického
studia v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,
zahrnujícím studijní předměty vymezené prováděcím právním předpisem. Tímto získali
přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním
předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů. Dále také např. osoby,
které jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o dosažení požadovaného
vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu a vydaného příslušným orgánem
jiného členského státu.
Od 1. 1. 2013 došlo na základě diskuzí s odbornou veřejností k úpravě tohoto
ustanovení. Nově jsou tedy podkovářské úkony a úprava kopyt, pokud nejsou prováděny
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osobou odborně způsobilou, považovány za týrání zvířete. Takovéto neodborné a laicky
provedené úkony mohou zvířeti způsobit trvalé poranění a poškození, které pak má
za následek bolest a utrpení zvířete. Odborná způsobilost podle veterinárního zákona již
není upravena pouze v ustanovení § 59, ale také ustanovením § 59a, které definuje, jaké
osoby se rozumí osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti.
Za týrání je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) pokládáno i „zasahovat
do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest anebo
poškozuje zdraví matky i mláděte“. Za takovýto zásah lze v chovech dojeného skotu
považovat zejména předčasný zásah do porodu, kterým se ošetřovatel nebo chovatel snaží
uspíšit

průběh

porodu,

aniž

by

na

to

byly

porodní

cesty

připraveny.

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
zmiňuje v případě ošetřování jalovic nutnost věnovat zvláštní pozornost hygieně, zejména
při asistovaných porodech. Pokud vznikne podezření, že porod bude obtížný, nebo není-li
možné vybavit tele manuálně bez vážného nebezpečí pro krávu nebo tele, je třeba vyžádat
bez odkladu pomoc veterinárního lékaře. Při porodu prováděném ošetřovatelem nelze
používat mechanické pomůcky s výjimkou ručně ovládaných provazů; ve výjimečných
případech lze použít ruční porodní pákou ovládané provazy, pokud je možné je rychle
uvolnit.
Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) se nesmí „usmrtit zvíře způsobem působícím
nepřiměřenou bolest nebo utrpení“. Také tato právní úprava souvisí s ustanovením
upravujícím usmrcení zvířete. Jak je uvedeno níže, zákon zakazuje některé způsoby
usmrcení zvířat, např. utopení (topení koťat) či ubití. Zda se jedná o způsob působící
nepřiměřenou bolest, bude nutné posoudit vždy v konkrétním případě.

6. Chirurgické změny vzhledu a doping
Za týrání je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) považováno „podávat zvířeti
dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo
vzhled“. Toto ustanovení se v praxi týká zejména pořádání různých závodů, dostihů
a soutěží (např. koní, chrtů). Jsou proto prováděny kontroly a byly zjištěny případy
podávání růstových nebo jiných hormonů.
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Za týrání se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) považuje též „provádět
chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete,
a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové
nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li
o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4“. Tímto ustanovením je zakázáno zejména kupírovat
uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat
anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové
žlázy, z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé
tkáně, poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo
zabráněno jejich létání. Zásahy do inervace, úponů šlach nebo svalů nebo odejmutí částí
kosterního podkladu křídel totiž závažným nevratným způsobem omezují přirozený život
ptáků. Navíc jde u dospělých ptáků o zákroky bolestivé. Nejedná se ale o zastřižení
letových per na křídlech, protože tento zákrok není nevratný a nejedná se o chirurgický
zákrok.
Možnou výše zmíněnou výjimkou je např. kastrace samců mladších 7 dnů u prasat
nebo krácení ocasu u štěňat mladších 8 dnů, které je možné provádět bez znecitlivění,
avšak osobou odborně způsobilou podle veterinárního zákona.

7. Stres a opuštění zvířete
Za týrání je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) také pokládán stav, který bude
„vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo
chemické povahy“. V této souvislosti je třeba zmínit, že určitá míra stresu je přirozenou
součástí života zvířete i v přírodě a mnohdy také nezbytným faktorem pro jeho přežití.
Nicméně tato úprava řeší případy, kdy dochází k nepřiměřenému působení stresu. Taková
situace pak může způsobit týrání zvířete. V praxi je vzhledem k odlišnému způsobu
vnímání a používání smyslů u člověka a u zvířete mnohdy velmi těžké posoudit, kdy je
toto působení nepřiměřené a kdy nikoliv. V případě vnímání pachů může být vyčištění
teritoria zvířete použitím desinfekčních prostředků pro člověka příjemné, z čehož naopak
samec, který si jej označil pachovými značkami, může být velmi vystresovaný.
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Na některá zvířata může značně negativně působit také jejich přeprava, která má
za následek pocity nevolnosti, zvracení a vysílení.64
Dalším možným způsobem týrání zvířat je podle ustanovení § 4 odst. 1 písm.
s) „opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře
vyhnat“, což je velmi důležité ustanovení pro oblast ochrany zvířat. Je nutné rozlišovat
mezi opuštěním zvířete v lidské péči, tedy zvířete v zájmovém chovu, hospodářského
zvířete, zvířete pokusného a zvířetem volně žijícím. Není možné postihnout za opuštění
zvířete osobu, která v lese ponechá zraněného zajíce nebo ježka. V případě zvířat volně
žijících dále záleží na tom, zda jde o zvíře chované v zajetí, které je také zvířetem v lidské
péči nebo zvíře, které se vyskytuje v přírodě a není závislé na péči člověka. Související
právní úpravu nalezneme v ustanovení § 6 citovaného zákona, podle kterého nikdo nesmí
zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat a dále, že za opuštění zvířete
se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, pokud je to vhodné
z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí. Tímto je umožněna ochrana volně žijících
zvířat, zejména takových jedinců, kteří jsou z různých důvodů dočasně odkázáni na péči
člověka, chováni v záchranných stanicích a důvody pro tuto péči již odpadly.
Výše zmíněné ustanovení sice významně zvyšuje ochranu zvířat v praxi, nicméně dochází
také k jeho porušování, zejména v případě psů a koček, nejčastěji v období po letních
prázdninách a během vánočních svátků.

8. Ryby
Ochrana ryb je upravena ustanovením § 4 odst. 1 písm. t), podle kterého se týráním
rozumí „při manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat rybám
prsty pod skřele do žáber nebo jim vtlačovat prsty do očnic anebo násilně vytlačovat jikry
nebo mlíčí, pokud se nejedná o výzkum a umělý chov ryb a nejde-li o postup stanovený
zákonem o rybářství a zákonem o ochraně přírody a krajiny“. Nejrozsáhlejší kontroly
dodržování této úpravy se provádějí v předvánočním období v souvislosti s prodejem
kaprů.

64

Hospodářská komora České republiky, odbor Informačních míst pro podnikatele: Oborová příručka
pro
živnost
drezúra
zvířat,
str.
13.
Online.
[cit.
21.
8.
2013].
Dostupné
z <http://www.komora.cz/Files/InMP/prirucky/OP_Drezurazvirat_2008.pdf>.
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9. Jiné jednání způsobující utrpení zvířete a propagace týrání zvířat
Protože všechna ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání mají za cíl chránit
zvířata před týráním, je podle ustanovení § 4 odst. 1 je písm. w) týráním „jiné tímto
zákonem zakázané jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete“. Dříve toto
ustanovení znělo: „jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete“.
V praxi se ale bohužel stávalo, že na základě této, poměrně nešťastné formulace, docházelo
k vytváření vymýšlení si, co je jiným jednáním, a tedy k vymýšlení nových skutkových
podstat. Takový postup byl nepřijatelný z hlediska právní jistoty adresátů právní úpravy.
Od 1. 1. 2013 byl proto text tohoto ustanovení doplněn v tom smyslu, aby došlo
ke sjednocení praxe v této oblasti a odstranění nevhodných postupů. Všechna ustanovení
zákona na ochranu zvířat proti týrání totiž mají za cíl chránit zvíře před týráním. Za týrání
zvířete je proto nutno považovat nejen činnosti uvedené v ustanovení § 4 zákona
na ochranu zvířat proti týrání, ale také porušení dalších ustanovení tohoto zákona,
a to v případě, že dojde k zásahu do tělesné integrity zvířete, ke zranění, zdravotní poruše,
poškození zdraví, bolesti, utrpení zvířete, chovu zvířat v nevhodných podmínkách, apod.
Toto je důležité z hlediska sankcí, řada ustanovení totiž bude postihována jako „týrání
zvířete“. Pokud nelze nalézt v sankčních ustanoveních porušení konkrétního ustanovení,
jde o týrání zvířete podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) nebo ustanovení
§ 27a odst. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Propagací týrání zvířat je zejména vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění
zvířete,

na

kterém

byl

proveden

chirurgický

zákrok

uvedený

v

ustanovení

§ 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení. Jedná se zejména o případy kupírování uší,
ničení hlasivek, amputace drápů, zubů a pachových žláz. Tyto zákroky nemají podle
odborníků opodstatnění a jedná se pouze o kosmetickou úpravu vzhledu zvířat či pohodlné
řešení jejich případného nevhodného chování. Samozřejmě je ale možné tyto zákroky
provést, pokud to vyžadují zdravotní důvody. Propagací je také zveřejnění popisu,
vyobrazení nebo audiovizuálního záznamu, které navádí k postupům a jiným praktikám
zacházení se zvířetem (chov, výcvik, odchyt, usmrcování atd.) a zásahům do jeho vzhledu
a zdravotního stavu spojeným s týráním zvířete tak, jak je to vymezeno zákonem
na ochranu zvířat proti týrání a z doprovodné informace nebo jinak nevyplývá, že se jedná
o činnosti zakázané tímto zákonem. V praxi se lze setkat např. s publikováním podrobných
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návodů na výrobu prostředků, které usmrcují zvířata drastickým způsobem spojeným
s týráním (návody na lovení kun na ocelové háčky).65

65

Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 41-45.
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3.3 Opuštěná a toulavá zvířata
Zvíře, které není pod kontrolou majitele, může být zvířetem toulavým
nebo zvířetem opuštěným. Rozdílům mezi nimi a jejich definicím bude věnována
následující kapitola.
Zvíře toulavé je ustanovením § 3 písm. h) zákona na ochranu zvířat proti týrání
definováno jako „zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem
fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové
prostory nebo mimo domácnost svého chovatele“. Majitel má tedy nadále vůli vykonávat
nad zvířetem vlastnické právo a zvíře je stále jeho majetkem, jen není dočasně pod jeho
kontrolou. Jedná se především o zvířata, která unikla chovateli – nejčastěji se v praxi
setkáváme se zaběhlými psy. Podle ustanovení § 13 zákona na ochranu zvířat proti týrání
musí chovatel učinit opatření proti úniku zvířete, což je velmi důležité pro ochranu
a bezpečí zvířat. Chovatel se jako fyzická osoba dopustí přestupku tím, že tato opatření
proti úniku neučiní. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Pokud tato opatření
neučiní chovatel jako právnická nebo podnikající fyzická osoba, dopustí se tím správního
deliktu, za který mu může být uložena pokuta do 50 000 Kč.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti upravuje pohyb volně pobíhajících zvířat
v honitbě. Podle ustanovení § 10 tohoto zákona je zakázáno vlastníkům domácích zvířat,
včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně
pobíhat v honitbě66 mimo vliv majitele nebo vedoucího. Myslivecká stráž je v určitých
případech oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, a to psy, kteří mimo vliv svého
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení
pronásledují zvěř (pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá
se vzdálenost od jeho oplocení) a kočky potulující se v honitbě také ve výše uvedené
vzdálenosti. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy
slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. V praxi je ovšem často obtížné určit,
zda se pes skutečně nachází mimo vliv svého vedoucího a překonal stanovenou hranici 200
metrů. Myslivecká stráž, která usmrtila kočku, psa, zdivočelé hospodářské zvíře nebo
označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho
66

Honitbou se podle ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti rozumí „soubor svislých
honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti,
v němž lze provádět právo myslivosti podle tohoto zákona“.
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vlastníka, pokud je mu tento znám a sdělit mu místo, kde k usmrcení došlo
a popř. jej na toto místo doprovodit.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 6 zakazuje opustit zvíře
s úmyslem se ho zbavit nebo ho vyhnat. I přes tento zákaz však skončí každý rok
v útulcích mnoho zvířat. Za opuštění zvířete se ale nepovažuje vypuštění zvířete do jeho
přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí.
Podle ustanovení § 3 výše uvedeného zákona se opuštěným zvířetem rozumí „zvíře
původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo
chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej
zbavit nebo ho vyhnal“. V tomto případě majitel nechce dále nad zvířetem vykonávat
vlastnické právo. Zbavuje se ho ale zakázaným způsobem, nejčastěji je zvíře někde
uvázáno nebo ponecháno na opuštěném místě. Mezi definicí zvířete toulavého a zvířete
opuštěného je tedy jasně patrný rozdíl. Nicméně v praxi se často setkáváme s tím, že nelze
jednoznačně určit a rozlišit, o jaké zvíře se konkrétně jedná. Jak již bylo uvedeno výše,
zvíře je podle českého právního považováno za věc a vztahuje se na něj tedy ustanovení
§ 135 občanského zákoníku. Podle něj je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen vydat
ji vlastníkovi. Pokud vlastník není znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž
území k nálezu došlo. Postačuje ovšem i oznámení místa nálezu zvířete obci, nálezce není
povinen zvíře odchytávat. Její vlastník se o ni může přihlásit po dobu šesti měsíců, a když
tak učiní, je povinen obci nahradit náklady, které v souvislosti s jejím opatrováním vznikly.
Po uplynutí této lhůty připadá věc do vlastnictví obce.
Pro úplnost je třeba uvést, že v případě, že by si nálezce ponechal nalezené zvíře,
vystavuje se možnosti postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nebo podle
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Kdo si úmyslně přisvojí cizí věc nálezem nebo
jinak bez přivolení oprávněné osoby, bude postižen za přestupek proti majetku dle
ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích. Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou
majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem,
omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, dopustí se trestného činu zatajení věci
podle § 219 trestního zákoníku.67

67

Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 22. 6. 2013]. Dostupné
z <http://eagri.cz/public/web/file/1685/Opust_toul_zv_1_.pdf>.
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3.3.1 Nová právní úprava a režim věcí ztracených a opuštěných
Nový občanský zákoník68 upravuje problematiku nálezu věci a přivlastnění v části
třetí, hlavě druhé, v ustanovení § 1045 a nás. Tato úprava je mnohem podrobnější
a rozlišuje právní režim věcí a zvířat.
Podle ustanovení § 1045 o přivlastnění platí, že věc, která nikomu nepatří, si může
každý přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Co se týká
zvířat, nový občanský zákoník odpovídá na otázku, zda ke zvířeti trvá vlastnické právo
dosavadního vlastníka, popř. za jakých podmínek může ke zvířeti nabýt vlastnictví někdo
jiný. Rozlišuje také zvířata divoká a domácí. Podle ustanovení § 1046 odst. 1 jsou divoká
zvířata bez pána, dokud žijí na svobodě. Zvířata žijící na českém území volně v přírodě,
bezobratlí i obratlovci, nemají vlastníka. Totéž platí pro zvířata, pro která nejsou zdejší
přírodní podmínky přirozeným prostředím, a např. se zatoulala nebo unikla z vlastníkova
chovu a dosáhla svobody. Není rozhodující, zda byla chována jako společníci nebo
pro výdělečné účely. Pokud to nevylučují jiné právní předpisy, může být divoké zvíře
zajato a přivlastněno. Osobě, která ho zajala, tím k němu vzniká vlastnické právo. Divoká
zvířata, která určitá osoba drží jako své vlastnictví (ať k nim vlastnické právo nabyla nebo
nikoliv), patří do kategorie zajatých zvířat.69 Ustanovení § 1046 odst. 2 stanoví, že pokud
takové zvíře unikne a získá svobodu a jeho vlastník ho bez prodlení a soustavně nestíhá70
ve snaze jej opět zajmout, stává se takové zvíře zvířetem bez pána. Vlastník si ale nadále
vlastnictví podrží v případě, že se jedná o divoká zvířata chovaná v zoologických
zahradách a o ryby v rybnících, které nejsou veřejným statkem a také tehdy, pokud jde
o zvíře označené takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit, jak je upraveno
v ustanovení § 1046 odst. 2 a v ustanovení § 1049.
Ve skupině divokých zvířat se vyskytuje zvláštní kategorie zkrocených zvířat,
což jsou taková zvířata, jejichž druh zpravidla žije ve volné přírodě jako ve svém
přirozeném prostředí71, ale jehož jednotlivý kus se drží u člověka.72 Pokud takové zkrocené
68

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Viz Eliáš, Karel a kolektiv: Nový občanský zákoník s aktializovanou důvodovu zprávou a rejstříkem. Praha:
Sagit, 2012, str. 457.
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Stíháním se rozumí především stíhání faktické, ovšem zda postačí i pouhé hledání ve formě oznámení
úniku zvířete nebo vyhlášení odměny za jeho nalezení, se posoudí podle konkrétních okolností případu.
71

Např. liška, srnec, medvěd.
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zvíře není stíháno vlastníkem a samo se v přiměřené době k vlastníkovi nevrátí, stává
se zvířetem bez pána. Na soukromém pozemku si jej může přivlastnit jeho vlastník,
na veřejném statku kdokoliv. Pro zachování jistoty v případě pozbytí vlastnického práva,
se přiměřenou dobou pro návrat takového zvířete rozumí doba šesti týdnů. Tato lhůta však
neběží v případě, že zvířeti někdo jiný brání v tom, aby se vrátilo. Tato úprava se nepoužije
tehdy, pokud je zvíře označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.73
Výše zmíněná ustanovení o zajatých a zkrocených zvířatech se nepoužijí na zvířata
domácí. Domácí zvířata jsou taková, jejichž druh se přidržuje člověka a na svobodě
ve volné přírodě se obvykle nebo vůbec nevyskytují. Pokud se zaběhne domácí zvíře,
uplatní se na něj právní pravidla o věci ztracené do té míry, pokud nejsou stanovena
pravidla zvláštní. Domácí zvíře se totiž podle ustanovení § 1048 považuje za opuštěné,
pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl se jej zbavit nebo ho vyhnat. Toto platí
i pro zvířata v zájmovém chovu.
Ustanovení § 1051 upravující nalezení věci stanoví, že nalezená věc není opuštěná
a vlastník pozbyl pouze její držbu, nikoliv vlastnické právo k ní. Aby byla vlastníkovi
poskytnuta možnost ujmout se znovu své věci a šetřeno jeho vlastnické právo k ní, musí
být nalezená věc vrácena tomu, kdo ji ztratil. V případě, že nelze zjistit, komu má být věc
vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do tří dnů) nález obci,
na jejímž území byla ztracená věc nalezena, jak stanoví ustanovení § 1052 odst. 2. Tato
obec rozhodne o tom, jak bude věc uschována, tj. může si ji sama ponechat, popř. ji předá
do úschovy nálezci nebo jiné osobě. V ustanovení § 1057 je upraveno, že po uplynutí lhůty
jednoho roku s ní může osoba, které je svěřena, nakládat jako poctivý držitel a po uplynutí
tří let k ní tato osoba nabývá vlastnické právo.
Ustanovení o nálezu týkající se věcí se použijí i na zvířata, pokud to vyhovuje
povaze zvířete jako živého tvora a pokud neexistuje zvláštní právní úprava. Nalezené
zvířete, u kterého je zjevné, že mělo vlastníka, vrátí nálezce vlastníkovi. V případě,
že nelze poznat, komu má být zvíře vráceno, oznámí nálezce jeho nález bez zbytečného
72

Z důvodu např. vychování člověkem od mladého věku. Ustanovení o těchto zvířatech vychází z tradice
římského práva, kde platilo staré pravidlo, „že ztratila-li pud k návratu, přestávají patřit také nám a stávají
se vlastnictvím těch, kdo je okupují. Má se pak za to, že pud k návratu ztrácejí tehdy, když si odvyknou
vracet“ (Gai, II, 68).
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Viz Eliáš, Karel a kolektiv: Nový občanský zákoník s aktializovanou důvodovu zprávou a rejstříkem. Praha:
Sagit, 2012, str. 458-459.
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odkladu obci. Osoba, která toto zvíře opatruje, o něj pečuje jako řádný hospodář.
Ustanovení § 1059 stanoví, že pokud je nalezené zvíře zjevně určené k zájmovému chovu
a nikdo se o něj nepřihlásí do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce
po uplynutí této lhůty vlastnické právo. Prohlásí-li však nálezce, že vlastnické právo
k tomuto zvířeti nabýt nechce a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje
útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat po uplynutí lhůty čtyř
měsíců ode dne, kdy jí zvíře bylo svěřeno. Pokud byl nález vyhlášen až po předání zvířete,
začne tato čtyřměsíční lhůta běžet od vyhlášení nálezu.74

3.3.2 Problematika útulků
Tato část výkladu je věnována problematice zřizování a provozování útulků.
V českém právním řádu nenajdeme definici toho, co se rozumí útulkem, nicméně jedná
se o zařízení, které poskytuje péči toulavým a opuštěným zvířatům v lidské péči. Rozumí
se jím tedy všechna zařízení, která poskytují péči opuštěnýma toulavým zvířatům v lidské
péči bez ohledu na to, zda za útulek výslovně označena a slovo „útulek“ je obsaženo
v jejich názvu. Za útulek tak považujeme např. depozitum, azyl, pomoc v nouzi a jiná
zařízení. Provozovatel útulku je podle právních předpisů považován za chovatele. Jak již
bylo zmíněno, podle ustanovení § 135 občanského zákoníku je ten, kdo najde ztracenou
věc, jejíž vlastník není znám, povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.
Tato obec má tedy povinnost se o věc ztracenou či opuštěnou – tedy toulavé nebo opuštěné
zvíře – postarat. Péče o tato zvířata musí být v souladu s právními předpisy, zejména
s předpisy na ochranu zvířat proti týrání a veterinárními předpisy.
Podle ustanovení § 46 písm. c) veterinárního zákona může obec sama nebo
ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou zřídit a provozovat útulek pro zvířata
odchycená podle ustanovení § 42 odst. 1 citovaného zákona. Osoba, které byl povolen
odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umisťování do karantény nebo izolace
provádí na žádost obce, v případě hlavního města Prahy na žádost městské části hlavního
města Prahy, Policie České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi odchyt
zejména toulavých a opuštěných psů a koček a jejich umístění v karanténě nebo izolaci,
je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu.
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Viz Eliáš, Karel a kolektiv: Nový občanský zákoník s aktializovanou důvodovu zprávou a rejstříkem. Praha:
Sagit, 2012, str. 462.
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Tato osoba odchycené zvíře nabídne občanskému sdružení, jež se podílí na plnění úkolů
ochrany zvířat, anebo umístí v útulku pro zvířata, pokud není znám jeho chovatel nebo
mu zvíře nemůže být vráceno. Obec pak hradí náklady spojené s odchytem a karanténou
odchyceného zvířete podle zmiňovaného ustanovení § 42. Náklady na odchyt zvířete
a dočasnou péči o ně je chovatel odchyceného zvířete povinen nahradit osobě, která tyto
náklady vynaložila.
Provozovatel útulku nebo záchranné stanice musí podle ustanovení § 25 odst. 2
zákona na ochranu zvířat proti týrání mimo jiné předvést pracovníkům orgánů ochrany
zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat
na jejich požádání zvíře nebo zvířata na místo jimi určené. Dále je povinen vést
a poskytnout těmto pracovníkům informace a doklady obsažené v ustanovení § 25 odst. 3
výše zmíněného zákona. Jedná se o provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat
a organizaci práce a pracovních postupů stanovených zvláštními právními předpisy,
seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků,
hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů, seznam
vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání, adresy, kde budou zvířata
chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí, dále
evidenci úniků zvířat z útulku a doklad o odborné způsobilosti. Tuto odbornou způsobilost
má podle ustanovení § 42 odst. 2 veterinárního zákona fyzická osoba, která absolvovala
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou
školou s veterinárním studijním programem, složila závěrečnou zkoušku a získala
tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích
pro zvířata mohou pouze osoby, které mají toto osvědčení. Organizaci, obsah a podmínky
odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče
o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat
v zájmovém chovu, jakož i organizaci a obsah závěrečné zkoušky upravuje vyhláška
č. 342/2012, o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění
a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Tento kurz
zahrnuje 30 hodin teoretické výuky a 5 hodin praktického cvičení.75
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Jeho účastník získá základní znalosti anatomie a fyziologie psů a koček, etologie zvířat, onemocnění psů
a koček, zejména se zřetelem na onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, znalosti techniky odchytu psů
a koček, používaných metod a pomůcek, zdravotních rizik a bezpečnosti práce při odchytu psů a koček,
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Co se týká výstavby útulků, byl pro interní potřebu veterinární správy jako
pomůcka k vypracovávání závazných posudků podle ustanovení § 56 veterinárního zákona
v územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, pokud se jednalo o tyto stavby, zpracován
metodický návod Státní veterinární správy ČR číslo 2000/05/EPIZ ze dne 28. 2. 2010 –
veterinární podmínky pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných
podnikatelských zařízení. Tento dokument však sám o sobě nebyl právně závazný,
představoval shrnutí obecných legislativních požadavků a případně dalších doporučení.
Jelikož byl ale text výše zmíněného metodického návodu zveřejňován na internetových
stránkách různých zájmových sdružení a vydáván za závazný předpis, byl v srpnu 2011
Státní veterinární správou zrušen.76
Usmrtit toulavé nebo opuštěné zvíře, ať již v době úschovy nebo po šesti měsících,
kdy se stane majetkem obce, je možné, pouze pokud je dán některý z důvodů usmrcení,
které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 5 odst. 2. Nelze je tedy
usmrtit po určité době, např. po uplynutí karantény nebo proto, že jsou v útulku již delší
dobu a dosud se nenašel zájemce o tato zvířata. V případě zvířat v útulcích přichází jako
důvod k usmrcení v úvahu zejména slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, celkové
vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.
Důvodem k usmrcení je také bezprostřední ohrožení člověka zvířetem.
Péče o zvířata nemusí být zabezpečována pouze v útulcích. Zejména z hlediska
pohody zvířat je žádoucí, aby bylo zvíře co nejdříve předáno do opatrování potenciálnímu
novému chovateli. I v průběhu lhůty šesti měsíců může obec předat toulavé zvíře do péče
jiné osoby, a to např. na základě smlouvy o opatrování. Současně však musí nového
chovatele obec upozornit na povinnost zvíře vrátit původnímu chovateli, pokud se o zvíře
před uplynutím šesti měsíců přihlásí. Po uplynutí doby šesti měsíců je zvíře takové osobě
obvykle darováno a tato osoba se stává vlastníkem zvířete. Dále může obec v souladu
s ustanovením § 13b odst. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání provést finanční
nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, zejména psa

regulace populace psů a koček, zásad zřizování, provozu a kontrol útulků pro odchycená a opuštěná zvířata,
jakož i právních předpisů, které se vztahují k odchytu toulavých zvířat a zacházení s nimi.
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Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 22. 7. 2013]. Dostupné
z: <http://eagri.cz/public/web/file/55745/Utulek_x_depozit.pdf>.
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nebo kočku. Zvýhodnění může spočívat ve snížení nebo prominutí poplatku za psa,
v poskytování příspěvků na chov a výživu zvířete, poskytování krmiva apod.
Podle ustanovení § 13b zákona na ochranu zvířat proti týrání může obec dále
k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést informační, osvětové a jiné
účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohloubení odpovědného chování
člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči a podporu činnosti k uskutečnění
regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a neplánovaného
rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace.
Největším problémem v praxi je financování útulků a častá nejistota zabezpečení
jejich provozu do budoucna. S tím je také spojena závislost na podpoře sponzorů
a drobných dárců. Zvláště v menších obcích toto financování v některých případech značně
zatěžuje jejich již tak napjatý rozpočet. Toto může mít následně vliv na zajištění potřebné
výživy či veterinární péče. Dalším problémem bývá zajištění všech nezbytných dokumentů
a přesná evidence zvířat. Vzhledem k tomu, že počet opuštěných a toulavých zvířat
v některých obdobích roku značně narůstá, může jejich nadměrné shromažďování vést
k nemožnosti se o ně za stávajících podmínek kvalitně postarat. Bylo by také vhodné
upravit právní úpravu na úseku zřizování a provozování útulků tak, aby byla stanovena
přesná definice útulku a možnost řádně kontrolovat všechna zařízení, která tuto činnost
fakticky provozují.77
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že péče o tato zvířata je ve srovnání
s jinými státy v České republice poměrně kvalitní. K této skutečnosti přispívá jak stávající
legislativa, tak nadšení řady ochránců zvířat, kteří pracují v této oblasti jako dobrovolníci.
Do budoucna je třeba zlepšit ekonomické možnosti obcí a podporovat spolupráci útulků
se školami a jinými institucemi tak, aby přístup další generace ke zvířatům byl co možná
nejzodpovědnější a počty toulavých a opuštěných zvířat co nejmenší.
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Viz Brychtová, Šárka a Charbuský, Miloš: Úloha samosprávy v otázce ochrany zájmových zvířat. Veřejná
správa, 25/2010, ročník XXI, příloha str. IV – VIII.
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3.4 Ochrana zvířat při usmrcení
Současná právní úprava definuje tři možné situace, při kterých dojde ke smrti
zvířete - při usmrcení, utracení a jeho porážce. Jejich rozlišujícím znakem je důvod,
pro který bylo zvíře zbaveno života. Tato kapitola bude dále věnována výkladu těchto
pojmů.
Podle ustanovení § 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání je usmrcení jakýkoliv
zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete. Nikdo ale nesmí usmrtit zvíře bez důvodu.
Tyto důvody jsou stanoveny ustanovením § 5 tohoto zákona. Může jím být využití
produktů zvířete chovaného nebo drženého pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin
nebo jiných produktů, slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická
nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny
s trvalým utrpením, bezprostřední ohrožení člověka zvířete, ale také výkon práva
myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů. Usmrtit zvíře tedy může kdokoliv,
ale musí k němu existovat důvod a tato osoba se musí přesvědčit, že zvíře je prokazatelně
mrtvé. Také způsob usmrcení musí být v souladu se zákonem. Pokud není stanoveno jinak,
zákon zakazuje některé metody usmrcení zvířat. Jedná se o způsoby usmrcení, které by
způsobily dlouhé a bolestivé umírání, jako je utopení, ubití nebo použití elektrického
proudu, pokud by nenastala okamžitá ztráta vědomí. V souvislosti s výše uvedeným se také
zakazuje výroba, dovoz a prodej čelisťových a lepících pastí.
Další část výkladu se bude podrobněji zabývat jedním z důvodů pro usmrcení
zvířete, a tím je regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat, čímž
ale nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.78 V některých případech byl
tento pojem vykládán jako prostý důvod k usmrcení toulavého zvířete, nebo zvířete,
které začalo být pokládáno za „nepotřebné“. Je ale třeba poukázat na skutečnost,
že se jedná o komplex nejrůznějších preventivních opatření, která mají umožnit soužití lidí
a zvířat bez vzniku rizik. Regulací populace se tedy rozumí soubor soustavně prováděných
preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní a genetické
kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky potravních zdrojů a možností
rozmnožování populace, a jejichž cílem je omezit rizika, která mohou vzniknout nárůstem
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populace v jejím teritoriu nebo rizika ohrožení populací volně žijících zvířat, a zabránit
vzniku utrpení zvířat, nadměrných škod, šíření nákaz a jiných nežádoucích vlivů.
Z důvodu adaptace právní úpravy na nařízení Rady č. 1099/2009 ze dne
24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování je od 1. 1. 2013 novým důvodem
pro usmrcení zvířete také depopulace, což je podle výše zmíněného nařízení proces
usmrcování zvířat v zájmu veřejného zdraví, zdraví zvířat, řádného zacházení se zvířaty
nebo životního prostředí pod dohledem příslušného orgánu.
Utracením se podle zákona na ochranu zvířat proti týrání rozumí „usmrcení
zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními prostředky a vybavením,
provedené veterinárním lékařem, nebo osobou pod jeho kontrolou, nebo provedené
v rámci schváleného projektu pokusů osobou odborně způsobilou k navrhování pokusů
nebo projektu pokusů anebo osobou odborně způsobilou k provádění pokusů na pokusných
zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat“. Důležité je, že není
možné, aby chovatel sám provedl utracení zvířete z důvodu např. početného vrhu mláďat.
S ohledem na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne
22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, došlo od 1. 1. 2013
k terminologické změně a upřesnění tohoto ustanovení. Nově tedy osoby, které získají
odbornou způsobilost k utrácení pokusných zvířat, jsou oprávněny utrácet pouze pokusná
zvířata a nikoliv zvířata jiných kategorií.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 3 dále definuje pojem porážka,
kterou se rozumí „usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho produktů“. Jatečná
zvířata jsou podle veterinárního zákona hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce
a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno k výživě lidí. Další otázky související
s porážkou zvířat upravuje nařízení Rady č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně
zvířat při usmrcování a také část druhá zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Církev a náboženská společnost může na základě rozhodnutí Ministerstva
zemědělství použít k porážce zvířat zvláštní metody stanovené náboženskými obřady.
Výše zmíněné nařízení respektuje svobodu náboženského vyznání a právo projevovat své
náboženské vyznání nebo přesvědčení bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů
a zachováváním obřadů. Církev nebo náboženská společnost může provádět takovou
porážku pouze pro svoji potřebu a je povinna požádat krajskou veterinární správu
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o stanovení veterinárních podmínek pro její provedení pro jednotlivá jatka. Mimo jiné
musí doložit popis náboženského obřadu nebo předpis církve nebo náboženské společnosti,
který stanoví tento zvláštní způsob metody porážky zvířat, a to v českém jazyce. Porážka
musí i tak být provedena způsobem minimalizujícím utrpení zvířete. Počet platných
výjimek udělených v roce 2012 byl 15 pro celkem 14 provozoven jatek (některé jatky
jak pro porážku košer, tak pro porážku halal). V roce 2012 bylo provedeno 16 dozorových
akcí a 3 komplexní kontroly těchto porážek.79 Co se týká počtu takto poražených zvířat,
tak dle vyjádření mluvčího Státní veterinární správy ČR z roku 2010 bylo v roce 2009
ve dvou jatkách (z celkového počtu 228) podle náboženských předpisů poraženo 68 kusů
skotu, 428 ovcí a 42 302 kusů drůbeže. Pro porovnání bylo v roce 2009 poraženo celkem
286 149 kusů skotu, 11 710 ovcí a 131 989 020 kusů drůbeže. Počet utracených zvířat
při rituálních porážkách byl tedy v porovnání s počtem celkově poražených zvířat poměrně
zanedbatelný.80
Zvláštní podmínky jsou pak stanoveny pro porážení nebo utrácení nemocných,
vyčerpaných nebo zraněných zvířat.
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Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Program ochrany zvířat. Situace v roce 2012.
Online. [cit. 22. 8. 2013]. Dostupné z <http://eagri.cz/public/web/file/254177/POZ12.pdf>.
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Duben, Josef: Rituální porážky mají svůj řád, „ritus“. Online. [cit. 28. 8. 2013]. Dostupné
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3.5 Orgány ochrany zvířat
Výkon státní správy na úseku ochrany zvířat vykonávají orgány, které jsou
vyjmenovány v části šesté zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ustanovení § 19 stanoví,
že je jimi Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární správa, státní orgány příslušné
ke schvalování projektů pokusů, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci
své působnosti a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Těmito jednotlivými orgány
se další část výkladu bude zabývat podrobněji.
Ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany zvířat je Ministerstvo
zemědělství, které spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy, s Akademií
věd České republiky, s vysokými školami a právnickými osobami zabývajícími
se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Také
projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany volně žijících zvířat,
hospodářských a pokusných zvířat a zvířat v zájmových chovech, včetně zvířat
v zoologických zahradách, a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná
opatření. Schvaluje také statut a jednací řád Ústřední komise pro ochranu zvířat
a od 1. 1. 2013 také statut a jednací řád Výboru pro ochranu zvířat používaných
pro vědecké účely, jehož vytvoření je v souladu s transpozicí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných
pro vědecké účely.81
K plnění stanovených úkolů zřizuje ministr zemědělství jako svůj odborný poradní
orgán Ústřední komisi pro ochranu zvířat. Předsedu a členy této komise jmenuje
a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí,
a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány, Společností pro vědu
o laboratorních zvířatech a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem
zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat. Jejími orgány jsou předseda a rada.
Tato komise se dále člení na 4 výbory, a to výbor pro ochranu hospodářských zvířat, výbor
pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně žijících zvířat a výbor
pro ochranu pokusných zvířat. Radu tvoří předseda a 4 místopředsedové volení z jejích
členů, kteří jsou zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost mezi jejími zasedáními
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Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 11. 7. 2013]. Dostupné
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a koordinuje činnost výborů. K aktuálním problémům ochrany zvířat nebo na vyžádání
zaujímá tato komise obvykle oficiální stanovisko, případně zasílá dopis, otevřený dopis,
výzvu apod. Jako příklad je možné uvést názor na řešení problematiky nálezů želvy
nádherné v české přírodě.82
Dalším orgánem ochrany zvířat je Státní veterinární správa, jejíž práva a povinnosti
jsou vyjmenovány a popsány ve veterinárním zákoně. Je orgánem veterinární správy
a správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zemědělství. Zejména
vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní
nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným
zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpovídá
i za zdraví občanů. Státní veterinární správa je tvořena Ústřední veterinární správou,
krajskými veterinárními správami, které vykonávají svou působnost ve věcech veterinární
péče na území, které je shodné s územím krajů a Městskou veterinární správou v Praze,
která vykonává působnost krajské veterinární správy na území hlavního města Prahy.
Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze dále vykonávají dozor
nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým
osobám nebo podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
k projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností
uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na úseku ochrany
zvířat. Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy pak mimo jiné zpracovává
a realizuje program ochrany zvířat a vykonává dozor nad dodržováním povinností
stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání a obecně závaznými právními
předpisy vydanými na jeho základě v případech, kdy si to vyhradí. Spolupracuje také
na úseku dozoru nad ochranou zvířat s orgány ochrany zvířat Rady Evropy, EU a třetích
zemí a na vyžádání jim poskytuje příslušné informace.83
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Jedná se o reakci na několik podnětů, které se týkaly nálezů těchto želv v přírodě České republiky.
Z tohoto důvodu tato komise projednala a přijala na svém 22. zasedání dne 17. ledna 2012 názor, podle
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností plní další úkoly v ochraně zvířat
stanovené zákonem na ochranu zvířat proti týrání a zvláštními právními předpisy, není-li
příslušný jiný orgán ochrany zvířat a rozhodují o zvláštním opatření podle ustanovení
§ 28a. Po úplnost je třeba uvést, že na území hlavního města Prahy plní úkoly tyto úkoly
příslušný úřad městské části hlavního města Prahy. Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností také až na výjimky projednávají v prvním stupni správní delikty podle výše
zmíněného zákona.
V souvislosti s výkonem státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání
je pro úplnost třeba zmínit problém duality kompetentních orgánů, a sice krajské
veterinární správy a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě projednávání
přestupků a správních deliktů, ale i v případě uložení zvláštního opatření podle ustanovení
§ 28a,84 řeší tutéž věc paralelně dva úřady. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
je povinen vyžádat si v průběhu řízení stanovisko krajské veterinární správy
a také např. pro místní šetření apod. musí spolupracovat s veterináři z krajské veterinární
zprávy, kteří mají patřičnou profesní kvalifikaci. Je zřejmé, že takovýto postup řízení
protahuje a komplikuje. Svaz měst a obcí ve svém dopise při příležitosti přípravy novely
zákona o ochraně zvířat proti týrání uvádí, že „pokud by veterinární správu
(tak jak je tomu i v jiných oblastech) vykonávala Státní veterinární správa, která byla
pro tyto účely zřízena (na rozdíl od obcí), řízení směřující k ochraně zvířat by se zrychlila,
byla by vedena odborníky a odbornicemi specializujícími se na danou problematiku
a zároveň majícími zájem na postihu pachatele týrání. Výkon státní správy by se i zlevnil,
pokud by správu vykonával pouze jeden orgán veřejné správy, nikoliv v dělené působnosti
paralelně orgány dva, kde jeden z nich (obec) pro to není odborně ani finančně vybaven.“
Státní veterinární správa se k tomuto přenosu kompetencí vyjádřila ve stanovisku, podle
kterého má i nadále za to, „že by správní řízení zahajovaná v rámci zákona na ochranu
zvířat proti týrání měla být vedena jednotně, zejména se znalostí místních poměrů.“
Současný stav dle tohoto vyjádření těmto požadavkům věcně vyhovuje, protože orgány
veterinárního dozoru rozhodují o tom, zda došlo či nedošlo k týrání zvířete a ostatní
náležitosti týkající se správního řízení provádějí obce s rozšířenou působností.
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Státní veterinární správa dále konstatuje, že „v případě, že by správní řízení bylo vedeno
příslušnými krajskými veterinárními správami, znamenalo by to další finanční náklady,
což ani vzhledem k současné situaci není přijatelné.“ Státní veterinární správa tímto
vyjádřila nesouhlas s převzetím kompetencí při projednávání přestupků a správních deliktů
od obcí s rozšířenou působností a se zajišťováním náhradní péče o týrání zvířat.
V této otázce se tedy doposud nepodařilo dosáhnout dohody a dosavadní rozdělení
kompetencí bude i nadále zachováno.
Obec může, jak již bylo zmíněno výše, zřizovat, provozovat a rušit útulky
pro zvířata. Dále může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.
Úpravu výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat nalezneme v zejména v ustanovení
§ 25 a 26 zákona na ochranu zvířat proti týrání a v ustanovení veterinárního zákona.
Zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat mohou např. vstupovat do objektů, v nichž
je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů a na místa, kde se konají veřejná
vystoupení anebo kde jsou provozovány útulky pro zvířata, do objektů chovatelů, v nichž
jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata usmrcována. Mohou také
vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc
nezbytnou k výkonu své činnost a pořizovat obrazovou dokumentaci. Pracovník, který
je tímto dozorem pověřen, musí být vysokoškolsky vzdělaný ve veterinární oblasti a musí
získat osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu
a prokázat znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti jím vykonávané. Tyto
zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí Ministerstvo zemědělství. Je vhodné také
zmínit ustanovení, podle kterého orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu
nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného
prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru
nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy
a napájení.85
Spolupracujícím orgánem v této oblasti je také Policie České republiky.
Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České Republiky.
Podle ustanovení § 40 tohoto zákona je policista oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele
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do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané
zvíře. Toto oprávnění lze podle mého názoru jedině přivítat.
Již delší dobu se v odborných kruzích diskutuje o možnosti vstupu policie i do bytu
nebo domu majitelů týraných zvířat.86 Tento návrh byl předložen mimo jiné také
na 32. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v období 2006-2010,
konané dne 10. června 2008, na které pan poslanec Marek Benda proti němu argumentoval
slovy: „Myslím si, že představa vstupu do obydlí pod záminkou týraného zvířete je bohužel
zoufalá a strašně silná pravomoc pro policii. Asi každý z nás cítí, že týrat zvířata se nemá,
ale toto jako možnost i násilného překonání vstupu do obydlí mi přijde jako velmi silná
pravomoc. Pokud je tam mrtvola, pak ano, ale týrané zvíře nemůže být důvodem vstupu.“
Podle této navrhované právní úpravy, bude-li to nezbytné pro ochranu zvířat a věc
nesnese odkladu, budou moci policisté vstupovat i do bytů či domů majitelů týraných
zvířat. Aby byla ústavně zaručená nedotknutelnost obydlí dotčena co nejméně, vstup bude
umožněn výhradně policistům, nikoliv obecní policii, pracovníkům krajských veterinárních
správ nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, ani pracovníkům ochranářských
organizací.
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63

3.6 Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat
Tato kapitola se bude podrobněji zabývat právní odpovědností v oblasti ochrany
zvířat v lidské péči, a to odpovědností administrativněsprávní, tj. odpovědností za správní
delikt a odpovědností trestněprávní, tj. odpovědností za spáchání trestného činu. Deliktem
se rozumí porušení práva nebo právní povinnosti, jehož následkem je určitá sankce.
Ochrana zvířat má smysl pouze tehdy, pokud je stanoveno, co nastane v případě,
kdy se subjekty práva nechovají v souladu s právními předpisy. Při porušení normy
veřejného práva tedy dochází ke vzniku odpovědnosti za správní delikt nebo za trestný čin.
Rozdíl mezi nimi spočívá ve stupni nebezpečnosti pro společnost. Skutkové podstaty
trestných činů a správních deliktů, stejně jako sankce za jejich porušení, musí být
stanoveny zákonem.

3.6.1 Správní odpovědnost
Správně právní odpovědnost je odpovědnost za protiprávní jednání, které narušilo
společenské vztahy chráněné správním právem. Je za něj možné uložit správně právní
sankci. Je tedy druhem odpovědnosti za protispolečenské jednání, které ale nenabylo
takové intenzity, aby bylo považováno za trestný čin. Škodlivost tohoto činu
pro společnost je tedy logicky menší. Správní delikty je možné rozdělit na přestupky
a jiné správní delikty. U fyzických osob se zpravidla uplatňuje správně právní odpovědnost
za přestupky, u podnikajících fyzických osob a právnických osob se uplatňuje odpovědnost
za jiný správní delikt.
Právní úprava správních deliktů je kodifikována zejména zákonem č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona je přestupkem „zaviněné
jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně
označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle
zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin“. Je tedy zřejmé, že tento zákon není
jediným, kde jsou upraveny přestupky a sankce za ně. Naopak, vymezení přestupků
obsahuje řada dalších zákonů, mezi nimi i zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to v části
sedmé. Nalezneme zde právní úpravu toho, v jakém případě se fyzická a právnická nebo
podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu a jaké za něj hrozí sankce.
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Nejprve je stanoveno obecné vymezení přestupku fyzické osoby, která se jej
dopustí tím, že týrá nebo utýrá zvíře nebo propaguje týrání zvířete. Následují další možné
skutkové podstaty, např. pokud fyzická osoba jako zákonný zástupce nezletilé osoby
nebo osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům,
nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, nepřekazí
týrání zvířete, o němž se hodnověrně dozví touto osobou, usmrtí zvíře bez důvodu
stanoveného zákonem nebo vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past.
Fyzická osoba jako chovatel se např. dopustí přestupku v případě, že poruší povinnost
týkající se podmínek chovu psa nebo kočky stanovené v ustanovení § 7a odst. 6 výše
zmíněného zákona.
Sankcí je pak uložení pokuty, a to do výše 50 000 Kč (jedná se o případy,
kdy nedojde k narušení tělesné integrity zvířete, především v případech porušení
povinnosti vést zákonem stanovené evidence, o případy úniku zvířete, apod.), do výše
200 000 Kč (u méně závažných případů týrání zvířat) a do výše 500 000 Kč
(u závažnějších případů týrání zvířat, které ale nedosahují závažnosti trestného činu).
Za spáchání přestupku propagace zvířat je pak možno spolu s pokutou nebo samostatně
uložit zákaz činnosti.
Jak je uvedeno výše, v souvislosti s novelou zákona na ochranu zvířat nastala
v roce 2013 v oblasti ochrany zvířat řada změn. Novými možnostmi postihu je konkrétně
zákaz chovu zvířat a propadnutí zvířete. Fyzické osobě, která týrá nebo utýrá zvíře
nebo jako zákonný zástupce nezletilé osoby nebo osoby, která byla rozhodnutím soudu
zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena, nepřekazí týrání zvířete, o němž se hodnověrně dozví touto
osobou, může být uložena sankce propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat na dobu
až pět let. Také právnické nebo podnikající fyzické osobě, pokud týrá nebo utýrá zvíře,
mohou být uloženy výše zmíněné sankce.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností může rozhodnout o uložení zákazu chovu
zvířat, jestliže je důvodná obava, že pachatel správního deliktu bude v týrání zvířete
pokračovat, zejména, jde-li o pachatele, který byl za týrání zvířete v posledních 3 letech
potrestán za správní delikt nebo odsouzen, neposkytne týranému zvířeti péči,
kterou vyžaduje jeho zdravotní stav, nebo začne chovat další zvířata stejným způsobem,

65

za který byl v minulosti v souvislosti s jiným zvířetem potrestán za správní delikt
nebo odsouzen.
Propadnutí týraného zvířete může tentýž úřad rozhodnutím uložit, jestliže týrané
zvíře náleží pachateli správního deliktu a je důvodná obava, že pachatel správního deliktu
bude v týrání zvířete pokračovat, zejména, jde-li o pachatele, který byl za týrání zvířete
v posledních 3 letech potrestán za správní delikt nebo odsouzen, nebo neposkytne
týranému zvířeti péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav. Pokud je pachateli uložena
jedna z výše zmíněných sankcí, musí tento úřad obce uložit vždy také pokutu podle zákona
na ochranu zvířat proti týrání. Zákaz chovu zvířat nebo propadnutí týraného zvířete nelze
uložit, pokud je závažnost správního deliktu tak nízká, že je pokuta, která byla zároveň
uložena, na dolní hranici sazby stanovené za daný správní delikt. Vlastníkem propadlého
zvířete se stává stát. Je možné rozhodnout také o zabrání týraného zvířete, a to tehdy,
pokud nebylo uloženo propadnutí zvířete a týrané zvíře náleží osobě, kterou nelze
za správní delikt stíhat. Vlastníkem zabraného zvířete se i v tomto případě stává stát.
Lze shrnout, že sankcí zákazu chovu zvířat je možno zabránit osobám, které zvířata
opakovaně týraly, v dalším chovu zvířat a tedy rovněž i v dalším porušování právních
předpisů, což zásadním způsobem přispěje ke zlepšení ochrany zvířat. V praxi totiž
docházelo k situacím, kdy si chovatel po odebrání týraných zvířat mohl ihned pořídit
zvířata jiná a nešlo mu to nijak zakázat. V případě propadnutí týraného zvířete je možné
toto zvíře majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči. V tomto případě
je důležité, že chovateli zanikne vlastnické právo k týranému zvířeti, protože doposud bylo
možné pouze umístit zvíře do náhradní péče. Majitelé však za ni mnohdy nebyli ochotni
platit, a náklady tak nesl obecní úřad obce s rozšířenou působností, který o umístění zvířete
do náhradní péče rozhodl. Obě nové možnosti sankce je třeba jedině přivítat a doufat,
že přinesou zlepšení ochrany zvířat i v praxi. 87
Ustanovení § 27a zákona na ochranu zvířat proti týrání upravuje správní delikty
právnických nebo podnikajících fyzických osob. Skutkové podstaty těchto deliktů jsou
do značné míry shodné s výše zmíněnou úpravou přestupků fyzických osob.
Stejně tak právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím,
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že propaguje týrání zvířat, týrá nebo utýrá zvíře. Také lze uložit pokuty do stejné výše,
a to do 50 000 Kč, 200 000 Kč a 500 000 Kč. Zákaz činnosti lze však kromě propagace
týrání zvířat uložit rovněž za spáchání jiného správního deliktu v některých případech
týkajících se pokusných zvířat.
Pro úplnost lze uvést, že utýráním se podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
rozumí „přivození smrti zvířete v důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti
působícího jednání člověka, které zvíře přežije, ale které má za následek nutnost jeho
utracení pro následky z utrpení, anebo usmrcení zvířete zakázanými metodami“.
Co se týká projednání přestupků, musí je příslušný orgán projednat v prekluzivní
lhůtě jednoho roku, která začíná běžet od spáchání přestupku. Tato lhůta může však být
pro některé případy, kdy je nutné složitější dokazování, příliš krátká. U správních deliktů
je lhůta o něco delší - odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
příslušný orgán ochrany zvířat o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.88

Zvláštní opatření
Jak již bylo zmíněno výše, obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují
o zvláštním opatření podle ustanovení § 28a. Podle tohoto ustanovení může obecní úřad
obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím na návrh krajské veterinární správy
nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní
stav, nebo pokud je opakovaně týráno, dále nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení
počtu zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s výše uvedeným zákonem, dochází-li
k jejich týrání, a také nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání
zvířat, a to do doby odstranění závad.
Vzhledem k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání došlo od 1. 1. 2013
k upřesnění právní úpravy týkající se uložení zvláštního opatření, a to především
umísťování týraných zvířat do náhradní péče. Na základě poznatků z praxe byla totiž
dosavadní úprava kritizována jako časově i administrativně náročná. V mnoha případech
nebyla zvířata odebrána a umístěna do náhradní péče z finančních důvodů. Náklady na péči

88

Viz Prchalová, Jana: Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, str. 139-151.
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o zvíře má sice hradit osoba, jíž bylo zvíře odebráno, ale velmi často tyto osoby nejsou
ochotny tuto péči dobrovolně hradit nebo nemají finanční prostředky. Náklady potom musí
nést obec. Nově tedy pokud osoba, jejíž zvíře bylo umístěno do náhradní péče, neuhradí
náklady do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech, a zvíře je vlastnictvím této
osoby, může obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout, že se zvíře stává
vlastnictvím státu.
Byl také zaveden institut předběžné náhradní péče, díky které je možné rychle
a efektivně zabránit dalšímu týrání zvířete. Nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře
může obecní úřad obce s rozšířenou působností svým rozhodnutím, jestliže lze
ve správním řízení očekávat uložení propadnutí týraného zvířete, rozhodnutí o jeho zabrání
nebo rozhodnutí o umístění týraného zvířete do náhradní péče. Prvním úkonem v řízení
o předběžném opatření může být vydání rozhodnutí o předběžném opatření.
Toto rozhodnutí je ihned po jeho vyhlášení vykonatelné a zvíře může být odebráno
a umístěno do předběžné náhradní péče, i když není při vyhlášení rozhodnutí a odebírání
zvířete přítomen jeho chovatel.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností může také nařídit opatření ke snížení
počtu zvířat, nejen tedy zvířat hospodářských, jako tomu bylo doposud. Dosavadní právní
úprava byla totiž kritizována z důvodu, že v řadě případů dochází k tomu, že jsou týrána
zvířata v zájmových chovech, dokonce k němu dochází dle statistik častěji než k týrání
zvířat hospodářských. Toto opatření může být aplikováno zejména na chovatele,
kteří neregulují reprodukci svých zvířat, což vede ke vzniku smeček v počtu několika
desítek kusů. Dále by se toto opatření mohlo použít vůči chovatelům, kteří mají
tzv. množírny zvířat, ve kterých jsou zvířata chována ve velmi nevyhovujících
podmínkách.
Došlo mimo jiné i ke zpřesnění právní úpravy týkající se pozastavení činnosti,
podle kterého pozastavení činnosti není zákazem činnosti a nezahrnuje povinnost chovatele
zajistit náhradní péči o zvířata. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje
o ukončení pozastavení činnosti na základě odborného vyjádření krajské veterinární
správy, která posuzuje, zda došlo k odstranění závad.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností může také nařídit vlastníkovi zvířete
zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona, pokud
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je dán důvod k usmrcení zvířete podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona na ochranu
zvířat proti týrání a nařídit chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou
na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází.
Vzhledem k tomu, že zvláštní opatření není sankcí, ale nápravným opatřením, musí
vždy vedle správního řízení o zvláštním opatření probíhat také řízení o správním deliktu
(jiném správním deliktu nebo přestupku). Pouhé provedení zvláštního opatření není
potrestáním pachatele deliktu.

3.6.2 Trestní odpovědnost
Trestní právo chrání nejdůležitější právní statky naší společnosti, zejména práva
a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob a dalších subjektů, jakož i právem
chráněné zájmy společnosti a státu, včetně ústavního zřízení České republiky,
před trestnými činy. Trestné činy jsou taxativně uvedeny v trestněprávních normách,
které vymezují, co je trestný čin a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.
Trestněprávní řešení je krajním prostředkem ve vztahu k hierarchii ostatních deliktních
odpovědností (správní odpovědnost viz výše). Trestní právo by mělo být použito teprve
tehdy, kdy ostatní sociálně politické a právní prostředky nejsou dostatečně účinné nebo
selhávají. Platí zde tedy zásada tzv. ultima ratio, podle které má tedy trestněprávní
odpovědnost nastupovat až podpůrně, tedy subsidiárně. Tato zásada je obsažena i v novém
trestním zákoníku - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále jen trestní zákoník –
konkrétně v ustanovení § 12 odst. 2. Tato nová kodifikace trestního práva hmotného
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2010 a přinesla do této oblasti řadu změn.
Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který
vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba
úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákoník výslovně, že postačí zavinění
z nedbalosti. Trestné činy proti životnímu prostředí jsou poprvé upraveny v samostatné
hlavě, ve které nalezneme také ustanovení o týrání zvířat a zanedbání jejich péče
z nedbalosti.
Trestného činu týrání zvířat se podle ustanovení § 302 trestního zákoníku dopustí
ten, kdo zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo surovým nebo trýznivým
způsobem veřejně nebo na veřejně přístupném místě týrá zvíře. Tato skutková podstata
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je lépe formulována než předchozí právní úprava, a to na základě zkušeností z praxe.
Za tento trestný čin je možné uložit odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti
nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. V případě, že byl za výše uvedený čin
pachatel v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán nebo způsobil týranému zvířeti
trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
léta nebo zákazem činnosti. Vyšší trestní sazba je stanovena také tehdy, pokud je výše
uvedený čin spáchán na větším počtu zvířat. Trestní zákoník nevymezuje definici toho,
co znamená pojem týrání zvířete. Tento pojem je vymezen zákonem na ochranu zvířat
proti týrání. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že nepostačí pouze fakt, že zvíře
je týráno. Skutková podstata trestného činu týrání zvířete je naplněna pouze tehdy, pokud
se jedná o týrání zvlášť surové nebo trýznivé, popř. surové nebo trýznivé týrání
na veřejnosti.
Nově obsahuje právní úprava také zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Dříve trestní
zákoník postihoval pouze úmyslné týrání zvířat a případy, kdy takto byla způsobena
zvířatům smrt nebo trvalé následky na zdraví z nedbalosti, byly postihovány pouze jak
správní delikty, což neodpovídalo jejich závažnosti. Pokud ale při zanedbání péče o zvíře
u něj nedojde ke smrti nebo trvalým následkům na zdraví, bude se stále jednat o správní
delikt. Ustanovení § 303 stanoví, že ten, 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.
Je možné také uložit trest zákazu činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty. Je stanovena také tzv. kvalifikovaná skutková podstata s vyšší trestní sazbou
odnětím svobody až na dvě léta, pokud výše zmíněným jednáním pachatel způsobí smrt
nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat. Pachatelem je tedy podle tohoto
ustanovení ten, kdo zvíře vlastní nebo je o něj povinen se starat, což znamená,
že předmětem tohoto trestného činu je v podstatě zvíře v lidské péči. Zanedbání péče není
tímto zákonem přesně vymezeno, nicméně v souvislosti s životní pohodou zvířat
a povinnostmi chovatelů se bude jednat např. o případy, kdy osoba, která má o zvíře
pečovat, je ponechá z různých důvodů (odjezd na dovolenou, opuštění bydliště atd.)
bez potřebné péče a zvířata strádají žízní, hladem, působením klimatických vlivů
a následným poškozením fyziologických funkcí. V důsledku zanedbání potřebné péče
se v podobných podmínkách někdy nacházejí celé skupiny zvířat chovaných
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k hospodářským účelům, což oprávněně vyvolává pozornost celé veřejnosti. Jako další
příklad je možno uvést i situace, k nimž dochází při nedodržení stanovených podmínek
při transportu zvířat, kdy je přepravováno příliš velké množství zvířat v malých prostorách,
a tak dochází velmi často k jejich úhynu.
Ve stručnosti je třeba zmínit některé další trestné činy týkající se zvířat. Ustanovení
§ 299 a 300 upravuje neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy
a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. Je jimi chráněno nakládání s těmito exempláři
v rozporu s právními předpisy – touto právní úpravou se zabývá kapitola 2.1.2 CITES ochrana volně žijících zvířat v rámci mezinárodního obchodu. K naplnění skutkových
podstat dojde tehdy, pokud jsou tyto trestné činy spáchány na více než dvaceti pěti kusech
těchto exemplářů. Tento počet byl nově stanoven z důvodu potřeby zvýšení jejich ochrany.
Co se týká nejpřísněji chráněné kategorie, a sice jedinců silně nebo kriticky ohrožených
druhů živočichů nebo rostliny nebo exemplářů druhu přímo ohroženého vyhubením
nebo

vyhynutím,

je

trestná

neoprávněná

manipulace

již

s jedním

jedincem

nebo exemplářem. Za spáchání těchto trestných činů je možné uložit trest odnětí svobody
až na tři léta (u nedbalostního trestního činu až na jeden rok), zákaz činnosti
nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. V případě dalších stanovených
okolností je možné použít vyšší trestní sazbu, a to trest odnětí svobody až na osm let.
Ustanovení § 305 se týká oblasti nesprávného používání nebo zneužívání léčiv
nebo dalších látek u hospodářských zvířat. Jedná se o látky protizánětlivé, hormonální
a jiné, které mají za cíl zvýšit užitkovost těchto zvířat, a tím následně také finanční výnos
chovatele. Podáváním těchto látek ale může být postiženo také zdraví spotřebitele, proto je
tato oblast pod silným dohledem a podávání těchto látek je regulováno příslušnými
právními předpisy. Zkušenosti z praxe ukázaly, že pouze správní postih je nedostatečný,
a proto byl upraven tento nový trestný čin, tedy neoprávněná výroba, držení a jiné
nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat.
Ustanovení § 306 pak upravuje trestný čin šíření nakažlivé nemoci zvířat.89
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Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Online.
z <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=0>.
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[cit.

1.

8.

2013].

Dostupné

Lze shrnout, že možnosti udělení sankcí v oblasti ochrany zvířat jsou dostatečné
a trestní sazby odnětí svobody poměrně vysoké. Bohužel, v praxi nejsou v současné době
využívány horní hranice trestní sazby, které právní předpisy umožňují použít a sankce jsou
ukládány spíše při spodní hranici.90 Je tedy třeba, aby orgány, které sankce ukládají,
využívaly možnosti, které jim právní předpisy dávají a ukládaly sankce vyšší.
Takový způsob trestání by působil výchovněji na potencionální pachatele a od jejich
jednání by je pravděpodobně odradil.

3.7 Shrnutí
Ochrana zvířat v lidské péči v praxi se zaměřuje na ochranu každého jednotlivého
zvířete před případným utrpením, bolestí a strádáním. Základním právním předpisem
v oblasti ochrany zvířat proti týrání je zákon na ochranu zvířat proti týrání. Jeho cílem
je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a bezdůvodným usmrcováním
způsobeným lidmi. Tento účel je také vyjádřen slavnostním způsobem na jeho začátku,
a to preambulí, podle které jsou zvířata stejně jako člověk živými tvory, jejichž život
a zdraví je hoden ochrany. Tento zákon zakazuje týrání zvířat a obsáhle vypočítává, jaké
jednání je považováno za týrání zvířete.
Dlouhodobý celospolečenský problém představují zvířata opuštěná a toulavá. Zvíře
toulavé není pouze dočasně pod kontrolou svého majitele, který zanedbal opatření proti
jeho úniku, ale nadále má vůli jej vlastnit. Opuštěné zvíře však bohužel jeho chovatel
opustil nebo vyhnal s úmyslem se ho zbavit. I přes to, že je takovéto jednání zakázáno,
končí každoročně v útulcích mnoho zvířat. Je tedy třeba působit výchovně na veřejnost,
zejména pak podporovat spolupráci útulků se předškolními a školními zařízeními tak,
aby další generace svým zodpovědným chováním počty těchto zvířat eliminovaly.
Pro oblast ochrany zvířat je také důležité ukládání přísných sankcí za případné
porušení právních předpisů v této oblasti. Na místě je také zamyšlení se nad týráním zvířat
v souvislostí s jinými patologickými jevy, jako je např. domácí násilí nebo týrání dětí.

90

Nejvyšší státní zastupitelství Česká republika. Zvláštní zpráva týkající se problematiky týrání zvířat
(§ 203 trestního zákona), kterou zpracoval analytický a legislativní odbor v součinnosti s odborem trestního
řízení Nejvyššího státního zastupitelství, v Brně dne 19. 6. 2009. Online. [cit. 20. 3. 2013]. Dostupné
z <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zvlastni_zpravy/tyrani_zvirat.pdf>.
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4. Zvláštní ochrana vybraných kategorií zvířat v lidské péči
Zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje čtyři základní kategorie zvířat,
a to zvířata hospodářská, pokusná, zvířata v zájmových chovech a zvířata volně žijící.
Hranice mezi nimi ale není pevná a určení kategorie, do které konkrétní zvíře spadá, záleží
vždy na účelu, pro který je zvíře chováno. I v průběhu jeho života se může jeho zařazení
měnit. Tuto proměnlivost je možno demonstrovat na konkrétním zvířeti, a to na králíkovi.
Pokud je králík chován v rámci zájmové činnosti člověka, jako jeho společník
nebo pro osobní spotřebu, pak patří mezi zvířata v zájmovém chovu. Pokud je chován
na farmě pro produkci živočišných produktů, pak je zvířetem hospodářským. Králík může
být ale i pokusným zvířetem a divoký králík patří mezi zvířata volně žijící. Tomuto
rozlišování výše uvedených kategorií zvířat v české právní úpravě odpovídá také následná
struktura práce.

4.1 Hospodářská zvířata
Jak již vyplývá z názvu, hospodářská zvířata jsou zvířata chovaná pro hospodářské
účely. Lidé již dříve domestikovali některé druhy zvířat za účelem získání obživy a dalších
produktů z nich, ale od poloviny 20. století docházelo k přenášení průmyslové metody
i do živočišné produkce. To mělo za následek ohromný nárůst produkce masa a s tím
spojené zakládání tzv. intenzivních velkochovů, tzv. factory farming. Zvíře se stává
živočišnou komoditou a dochází k radikální změně jeho způsobu života. Podle sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat
pro období let 2012 –2015 jsou v EU pro hospodářské účely využívány přibližně dvě
miliardy ptáků a tři sta milionů savců. Tato kapitola se tedy bude zabývat právní úpravou
ochrany, chovu, přepravy a porážky hospodářských zvířat z hlediska mezinárodních smluv,
úpravy v EU a také v českém právním řádu.

4.1.1 Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely v EU
Ochrany hospodářských zvířat využívaných v zemědělské výrobě se týká směrnice
Rady č. 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, nařízení
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č. 1/2005/ES o ochraně zvířat během transportu a s ním souvisejících činností a nařízení
Rady č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely
Tuto

oblast

ochrany

zvířat

upravuje

směrnice

Rady

č.

98/58/ES

ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. Vychází
z Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, kterou tehdejší
Evropské společenství schválilo rozhodnutím č. 78/923/EHS. Směrnice stanoví minimální
normy, které se týkají ochrany zvířat chovaných pro hospodářské účely, nevztahuje se však
na volně žijící zvířata, zvířata chovaná pro účast v soutěžích, na výstavách, na kulturních
nebo sportovních akcích či činnostech, pokusná nebo laboratorní zvířata a bezobratlé
živočichy. Směrnice dále definuje pojmy zvíře, vlastník a příslušný orgán. Zvíře
je článkem 2 vymezeno jako „jakékoli zvíře (včetně ryb, plazů nebo obojživelníků) chované
nebo držené pro výrobu potravin, vlny, kůže nebo kožešin nebo pro jiné hospodářské
účely“, vlastníkem nebo držitelem se rozumí „jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která
je odpovědná za zvířata nebo je má na starosti, trvale nebo dočasně“ a příslušný orgán
je definován jako „příslušný orgán ve smyslu čl. 2 bodu 6 směrnice Rady č. 90/425/EHS
ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými
živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu“.
Článek 3 a 4 obsahuje ustanovení, podle kterých mají členské státy přijmout
opatření k tomu, aby vlastníci nebo držitelé přijali všechny vhodné postupy zajišťující
dobré životní podmínky zvířat, která jsou v jejich péči a aby tato zvířata nebyla vystavena
žádné zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození. Také mají zajistit, 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. Aby bylo zajištěno dodržování
této směrnice, mají členské státy přijmout příslušná opatření k provádění inspekčních
kontrol a pokud je to nezbytné, mohou veterinární znalci Komise ve spolupráci
s příslušnými orgány prověřovat, zda členské státy plní uvedené požadavky. V souvislosti
s tímto prověřováním je možné také provádět kontroly na místě, aby bylo zajištěno,
že se inspekce provádějí v souladu s touto směrnicí. Členský stát, na jehož území
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se provádí inspekce, poskytne těmto znalcům Komise veškerou pomoc nezbytnou k tomu,
aby tito znalci mohli splnit dané kontrolní úkoly, a přijme všechna opatření, aby výsledky
kontroly byly vzaty v úvahu.
Směrnice obsahuje také důležitá ustanovení týkající se jejích transpozičních lhůt,
a to ve článku desátém. Podle něj uvedou členské státy v účinnost právní a správní přepisy
nezbytné pro dosažení cílů této směrnice nejpozději do 31. prosince 1999. Jsou však
oprávněny, pokud jde o ochranu zvířat pro hospodářské účely a za dodržování obecných
ustanovení smlouvy, zachovat nebo používat po výše zmíněném datu na svém území
přísnější předpisy, než jaká stanoví tato směrnice. Musí o tomto ale Komisi uvědomit.
Dále musí Komisi sdělit hlavní ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou
v oblasti působnosti této směrnice.
Součástí směrnice je příloha, která obsahuje 21 bodů. Upravuje konkrétní
povinnosti pro zaměstnance pečující o zvířata, způsob jejich chovu a vedení záznamů.
Personál pečující o zvířata musí mít náležité schopnosti, znalosti a odbornou způsobilost
a musí být zastoupen v dostatečném počtu. Každé zvíře, které vykazuje známky nemoci
nebo zranění, musí být ošetřeno bez zbytečného odkladu a o každém poskytnutém
lékařském ošetření se musí vést záznamy, které se uchovávají nejméně tři roky. Záznamy
je třeba vést také o počtu uhynulých zvířat. Volnost pohybu zvířat nesmí být omezována
způsobem, který vede ke zbytečnému utrpení nebo poškození zvířete. Příloha pamatuje
také na oběh vzduchu, prašnost, teplotu, relativní vlhkost a koncentrace plynů, které nesmí
být pro zvířata škodlivé. Zvířata, která nejsou ustájena v budovách, je třeba ochránit
před nepříznivými povětrnostními podmínkami, popř. predátory a dalšími riziky pro jejich
zdraví a kondici. Zvířatům je nutné podávat zdravou potravu v dostatečném množství,
přizpůsobenou jejich věku a druhu, aby bylo zachováno jejich dobré zdraví a uspokojeny
potřeby jejich výživy. Toto krmivo nebo tekutina nesmí obsahovat žádné látky,
které by mohly zvířeti způsobit zbytečné utrpení nebo poškození a přístup k nim musí být
umožněn v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám. Krmení a napájení
zvířat nesmí být prováděno tak, aby jim bylo způsobeno zbytečné utrpení nebo poškození.
Dodávky krmiva a tekutin musí být sestrojeny způsobem zabraňujícím znečistění krmiva
a vody. Žádné jiné látky, až na výjimky, nesmějí být podávány zvířeti, ledaže je prokázáno
vědeckými studiemi o dobrých životních podmínkách zvířat nebo na základě dosavadních
zkušeností, že účinek těchto látek neškodí zdraví nebo dobrým životním podmínkám
75

zvířete. Nesmí se také používat způsoby přirozeného nebo umělého chovu,
které by způsobily utrpení nebo poškození dotčeným zvířatům. Toto ustanovení však
nebrání použití některých způsobů, které mohou vést k minimálnímu nebo chvilkovému
utrpení nebo poškození nebo které mohou vyžadovat zákroky, jež nemohou způsobit trvalé
poškození, pokud jsou tyto způsoby povoleny vnitrostátními předpisy. Poslední ustanovení
pak zakazuje chov zvířat, pokud není možné na základě jejich genotypu nebo fenotypu
rozumně předpokládat, že mohou být chována bez škodlivých účinků na jejich zdraví nebo
na zajištění dobrých životních podmínek.91

Ochrana zvířat během přepravy
Oblast ochrany zvířat během přepravy upravuje nařízení č. 1/2005/ES 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 ze dne 22. prosince 2004, s účinností
od 5. 1. 2007. V minulosti ochranu zvířat během transportu upravovala směrnice
č. 91/628/EHS. Jak je ale uvedeno v úvodu výše zmíněného nařízení, vzhledem
ke zkušenostem získaným v rámci této směrnice s harmonizací právních předpisů
o přepravě zvířat a potížím v důsledku nejednotného provedení zmíněné směrnice
na vnitrostátní úrovni, bylo vhodnější stanovit pravidla v této oblasti formou nařízení.
Zejména postih za porušování ustanovení týkajících se dobrých životních podmínek zvířat
byl nedostatečný a nová úprava si klade za cíl tento stav změnit zejména požadavkem
většího množství kontrol.
Nařízení upravuje působnosti, definice a obecné podmínky pro přepravu zvířat.
Podle článku 1 se vztahuje na přepravu živých obratlovců (pro účely tohoto nařízení
se zvířaty rozumí živí obratlovci) prováděnou v rámci Evropské unie, včetně zvláštních
kontrol, které provádějí úředníci u zásilek, které vstupují na celní území Evropské unie
nebo je opouštějí. Dále stanovuje subjekty podílející se na přepravě zvířat a jejich
povinnosti, protože životní podmínky zvířat během přepravy závisí především na chování
přepravců. Nicméně do přepravy zvířat jsou zapojeni nejen přepravci, ale i jiné subjekty,
jako jsou např. zemědělci, obchodníci, sběrná střediska,92 jatky atd. Špatné zacházení
91

Směrnice Rady č. 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.
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Sběrnými středisky se podle článku 2 tohoto nařízení rozumí místa jako hospodářství, sběrná střediska
nebo trhy, na kterých se shromažďují domácí koňovití nebo domácí skot, ovce, kozy a prasata pocházející
z různých hospodářství k vytvoření zásilek.
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se zvířaty lze pak často přičíst právě nedostatečným odborným znalostem těchto subjektů,
resp. jejich zaměstnanců.
Na přepravu zvířat zemědělci pomocí zemědělských vozidel nebo dopravních
prostředků, které jim patří, jestliže zeměpisné podmínky vyžadují přepravu pro sezónní
stěhování některých druhů zvířat na pastvu a na přepravu prováděnou zemědělci
u vlastních zvířat a vlastními dopravními prostředky na vzdálenost nejvýše 50 km od jejich
hospodářství, se vztahují pouze články 3 a 27 tohoto nařízení.93 Nevztahuje
se pak na přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností,
ani na přepravu zvířat přímo k veterinárnímu lékaři nebo na veterinární kliniku a zpět
podle pokynů veterinárního lékaře. Nařízení nebrání přísnějším vnitrostátním opatřením
ke zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy, která se uskutečňuje výhradně
na území členského státu, nebo během námořní přepravy, která je zahájena na území
členského státu.
V článku druhém nalezneme definici několika desítek pojmů. Článek 3 stanoví
obecné podmínky pro přepravu zvířat. Důraz je kladen na zákaz provádění nebo řízení
dopravy způsobem, který může zvířatům přivodit zranění nebo zbytečné utrpení. Kromě
toho musí být splněny další podmínky, např. minimalizování délky trvání cesty
a uspokojení potřeb zvířat během cesty. Cestou se rozumí celá přepravní operace od místa
odeslání94 do místa určení,95 včetně případné vykládky, ustájení a nakládky na místech
zastávek na trase. Zvířata musí být také schopna přepravy a přepravována dopravními
prostředky, které zajistí jejich bezpečnost během cesty. Personál pečující o zvířata musí
mít příslušnou kvalifikaci a nepoužívat násilí ani jiné metody, které mohou přivodit strach
nebo utrpení. Přepravu je třeba uskutečňovat bez prodlení a pravidelně kontrolovat
a zajišťovat dobré životní podmínky zvířat, zejména zajistit dostatečnou plochu a výšku
přiměřenou jejich vzrůstu a délce cesty. Zvířata také musí být nakrmena, napojena a musí
jim být poskytován odpočinek.
93

Články 3 a 27 upravují obecné podmínky pro přepravu zvířat a inspekci a výroční zprávy příslušných
orgánů.
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Místo odeslání je podle článku 2 tohoto nařízení místo, kde je zvíře poprvé naloženo na dopravní
prostředek, za předpokladu, že zde bylo před odjezdem ustájeno po dobu nejméně 48 hodin. Za místo
odeslání mohou být také za určitých podmínek považována sběrná střediska schválená v souladu
s veterinárními předpisy Společenství.
95

Místem určení se podle článku 2 tohoto nařízení rozumí místo, kde je zvíře vyloženo z dopravního
prostředku a ustájeno po dobu nejméně 48 hodin před dobou odjezdu nebo poraženo.
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Kapitola druhá upravuje organizaci přepravy, povinnosti přepravců, chovatelů
a sběrných míst. Pokud se v dopravním prostředku nenachází příslušné doklady (uvádějící
původ zvířat a jejich majitele, místo odeslání, den a čas odjezdu, plánované místo určení
a očekávaná délka trvání cesty), nesmí být zvířata přepravována. Lze rozlišit dva druhy
přepravy živých zvířat, a sice „běžné“ a „dlouhotrvající“ cesty. Pokud se jedná o přepravu
zvířat na vzdálenost delší než 65 km do časového limitu osmi hodin, udělí příslušný orgán
povolení přepravcům v případě, že žadatelé jsou usazeni v členském státě, ve kterém žádají
o povolení, nebo jestliže jsou usazeni v třetí zemi, jsou v tomto členském státě zastoupeni
a prokázali, že mají k dispozici dostatečný a vhodný personál, zařízení a provozní postupy,
které jim umožní dodržovat toto nařízení, případně včetně příručky osvědčených postupů.
Žadatel také nesmí mít záznam o závažném porušení právních předpisů EU nebo
vnitrostátních právních předpisů o ochraně zvířat ve třech letech předcházejících dnu
podání žádosti nebo musí uspokojivým způsobem prokázat, že přijal veškerá nezbytná
opatření, aby se předešlo dalšímu porušování. Toto povolení je platné po dobu nejvýše pěti
let ode dne vydání a neplatí pro dlouhotrvající cesty. V případě dlouhotrvající cesty, kterou
se podle článku 1 rozumí cesta trvající více než osm hodin počínaje okamžikem pohybu
prvního zvířete zásilky, musí kromě výše uvedených náležitostí přepravce předložit platná
osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 pro všechny řidiče
a průvodce, kteří provádějí dlouhotrvající cesty, platná osvědčení o schválení podle
čl. 18 odst. 2 pro všechny silniční dopravní prostředky, které mají být použity
pro dlouhotrvající cesty, podrobné údaje o postupech, které přepravcům umožňují sledovat
a zaznamenávat pohyb silničních vozidel, za něž odpovídají, a kdykoli během
dlouhotrvající cesty navázat spojení s dotyčným řidičem a nouzové plány pro případ
mimořádných situací. V souvislosti se zaznamenáváním pohybu silničních vozidel
přepravců musí přepravci provádějící dlouhotrvající cesty domácích koňovitých, jiných
než evidovaných koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat prokázat, že používají
navigační systém uvedený v čl. 6 odst. 9 tohoto nařízení. Příslušný orgán vydá povolení,
které je platné po dobu nejvýše pěti let ode dne vydání a platí pro všechny cesty, včetně
dlouhotrvajících cest. Příslušným orgánem v České republice pro podání žádosti
o povolení dopravce živých zvířat je příslušný orgán veterinární správy. Přepravci nesmí
žádat o tato povolení více než jeden příslušný orgán ve více než jednom členském státě,
a také rozsah platnosti povolení může být omezen.
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V případě nedodržení povinností vyplývajících z tohoto nařízení se uplatní článek
23, podle kterého přijme příslušný orgán veškerá nezbytná opatření k zajištění dobrých
životních podmínek zvířat. K tomuto také může vyzvat osobu odpovědnou za zvířata.
Tato opatření však nesmí zvířatům přivodit zbytečné nebo další utrpení. Může se jednat
např. o změnu řidiče nebo průvodce, opravu dopravního prostředku, překládku zásilky
nebo její části na jiný dopravní prostředek nebo návrat zvířat nejkratší cestou do místa
odeslání podle toho, co je v nejlepším zájmu dobrých životních podmínek zvířat. Je možné
také vyložit zvířata a ustájit je na vhodném místě s náležitou péčí do doby, dokud není
problém vyřešen. Pokud však neexistuje žádná jiná možnost, musí být zvířata humánním
způsobem poražena nebo usmrcena.
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí příslušné orgány formou inspekcí
u přiměřeného počtu zvířat a předkládají o nich každoročně Komisi výroční zprávu.
V případech porušení tohoto nařízení by měly následovat účinné, přiměřené a odrazující
sankce, stanovené členskými státy.96
V souvislosti s přepravou zvířat je třeba zmínit také nařízení Rady č. 1255/97
ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty
uvedeného v příloze směrnice č. 91/628/EHS. Později bylo změněno nařízením Rady
č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003. Nařízení upravuje používání zastávek na území
Společenství, resp. Evropské unie, v nichž jsou alespoň 24 hodin umístěni domácí
lichokopytníci, domácí skot, ovce, kozy a prasata. Tato místa musí být schválena97
příslušným orgánem členských států, které následně sdělí Komisi seznam těchto zastávek
a pro každou je vydáno číslo schválení. Tyto zastávky se smějí se používat výhradně
pro příjem, nakrmení, napojení, odpočinek, ustájení, ošetření a odeslání zvířat, která jsou
tudy přepravována. Příloha I tohoto nařízení konkretizuje veterinární a hygienické
podmínky míst a zastávek např. tím, že každé místo zastavení musí mít vhodné vybavení
na čištění a dezinfekci všech budov, být vybudováno z materiálů, které je možno snadno
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Nařízení č. 1/2005/ES 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 ze dne 22. prosince 2004.
97

Toto schválení může být omezeno na některé druhy nebo na některé kategorie zvířat a nákazového statusu.
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čistit a dezinfikovat a čištěno a dezinfikováno před každým a po každém použití,
jak je požadováno příslušným veterinářem.98
V této souvislosti je třeba poukázat na to, že každý rok se v Evropě vydávají
na cestu miliony zvířat. Podle Zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadu
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy ze dne 10. 11. 2011
putovalo jen v roce 2009 mezi členskými státy (a také do třetích zemí a z nich) přibližně
37 milionů kusů živého skotu, prasat, ovcí, koz a koní. Navíc byla tentýž rok přepravena
více než miliarda kusů drůbeže. Nejčastějšími prohřešky dopravců je pak podle Komise
převážení přepravy neschopných zvířat, nadměrný počet zvířat ve vozidle a nakládání
zvířat do vozidel s nevhodnou vnitřní výškou. Problémem je také nedostatek vody během
jízdy a delší doba přepravy, než která je maximálně povolená. Veterinární správy mají
například za úkol schválit knihu jízd před dlouhými cestami, ovšem podle zmíněné studie
některé tyto knihy jízd nerealisticky předpokládají průměrnou rychlost přes 100 km/h,
což může svědčit o tom, že reálná doba cesty přesahovala o několik hodin stanovené
limity.99 Lze se tedy ztotožnit s požadavkem, že by zvířata měla být přemisťována jen
v případě, je-li to opravdu nutné a vždy by měl mít před přepravou živých zvířat přednost
přesun surovin nebo výrobků.100

Ochrana zvířat při porážení
Ochranu zvířat určených na porážku upravovala směrnice Rady č. 93/119/EHS,
o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování ze dne 22. prosince 1993. Tato směrnice
nahradila od 1. 1. 1995 směrnici č. 74/577/EHS, která stanovila pravidla ohledně
omračování zvířat před porážkou. Porážení a usmrcování zvířat je v dnešní době citlivým
tématem a motivací pro přijetí této směrnice bylo stanovení minimálních požadavků
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Nařízení Rady č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně
plánu cesty uvedeného v příloze směrnice č. 91/628/EHS.
99

Omezit cesty zvířat směřujících na porážku trvající i desítky hodin má za cíl kampaň nazvaná 8 hours
(8 hodin). Ta požaduje omezit transport zvířat na jatka na maximálně osm hodin. Autorem písemného
prohlášení o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci EU v maximální délce 8 hodin je mimo
jiné
i
český
poslanec
v Evropském
parlamentu
RNDr.
Pavel
Poc
–
dostupné
z
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-20110049+0+DOC+PDF+V0//CS&language=CS>.
100

Česká
inspekce
životního
prostředí.
Online.
[cit.
24.
7.
2013].
Dostupné
z <http://www.cizp.cz/3124_Osm-hodin-Dele-by-si-zvirata-pro-smrt-jezdit-nemela-chce-kampan>.
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na porážení a usmrcování zvířat v členských státech tak, aby byl zajištěn rozvoj živočišné
produkce a současně byla zajištěna ochrana zvířat před utrpením.
Směrnice se vztahovala „na přehánění, ustájení, znehybnění, omračování, porážku
a usmrcení zvířat chovaných a držených pro produkci masa, kůže, kožešiny nebo jiných
produktů a na postupy usmrcování zvířat v rámci tlumení nákaz“. Její ustanovení
se naopak nevztahovala na „vědecko-technické pokusy, které se týkají postupů uvedených
v odstavci

1

uskutečněné

pod

kontrolou

příslušného

orgánu,

na

zvířata,

která jsou usmrcována při kulturních nebo sportovních akcích a na volně žijící zvěř
usmrcovanou v souladu s článkem 3 směrnice č. 92/45/EHS“.
Součástí této směrnice bylo také několik příloh: příloha A - Požadavky uplatňované
při přehánění a ustájení zvířat na jatkách, příloha B - Znehybnění zvířat před omráčením,
porážkou nebo usmrcením, příloha C - Omračování a usmrcování jiných než kožešinových
zvířat, příloha D - Vykrvování zvířat, příloha E - Metody usmrcování zvířat v rámci boje
proti nákazám, příloha F – Metody usmrcování kožešinových zvířat a příloha
G – Usmrcování nadpočetných kuřat a embryí v líhních.
Vzhledem k pokroku ve vědeckých výzkumech a v souvislosti se zaváděním
nových technologíí však přestaly být uvedené standardy pro usmrcování a porážení zvířat
dostačující. Bylo tedy třeba změnit právní úpravu zejména zavedením nových metod
omračování, stanovením jasnějších povinnosti provozovatelů v oblasti zacházení se zvířaty
a dostatečné způsobilosti zaměstnanců, kteří manipulují se zvířaty, nebo stanovením
vhodnějšího zacházení se zvířaty při usmrcování v rámci tlumení nákaz. Z těchto důvodu
nedošlo nikdy k pozměnění této směrnice, ale k přijetí nařízení Rady č. 1099/2009
ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, které nabylo účinnosti
dne 1. 1. 2013. Nové nařízení bylo přijato i z důvodu, že při provádění této směrnice byly
zjištěny rozdíly a odlišnosti mezi jednotlivými členskými státy v oblasti zacházení
se zvířaty. Rovněž byl zohledněn Kodex suchozemských živočichů, který přijala v roce
2007 Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE).101 Tyto mezinárodní pokyny obsahují

101

Světová organizace pro zdraví zvířat je mezinárodní organizace zabývající se zdravím zvířat.
Byla založena v roce 1924 pod názvem Office International des Epizooties. V roce 2003 byla přejmenována
na The World Organisation for Animal Health, ale ponechala si zkratku OIE ze svého původního názvu.
Jejím cílem je především předcházení infekčním nemocím zvířat.
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doporučení týkající se manipulace se zvířaty, jejich znehybňování, omračování
a vykrvování na jatkách a usmrcování zvířat v případě vypuknutí nakažlivých chorob.
Nařízení tedy stanoví pravidla pro usmrcování zvířat chovaných nebo držených
pro produkci potravin, vlny, kožešin, nebo jiných produktů, a také pro usmrcování zvířat
za účelem depopulace a pro související úkony. Pokud jde ale o ryby, použijí se pouze
požadavky obsažené v článku 3 odst. 1, tj. ustanovení, podle kterého během usmrcování
a souvisejících úkonů musí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti
nebo utrpení.102 Nařízení se však nevztahuje na usmrcování zvířat při vědeckých pokusech,
při lovu nebo rekreačním rybolovu, při kulturních nebo sportovních událostech a také
při usmrcování drůbeže, králíků a zajíců pro soukromou domácí potřebu. Zvířata
se usmrcují pouze po omráčení metodami, které jsou uvedeny v příloze I.
Nařízení také definuje několik pojmů, jako je zvíře, usmrcení, omráčení, standardní
operační postupy aj. Zvířetem se pro účely toho nařízení rozumí zvíře patřící mezi
obratlovce kromě plazů a obojživelníků a standardními operačními postupy soubor
písemných pokynů k zajištění provádění určité normy nebo funkce.103 Je zde tedy patrná
snaha zavést řádné zacházení se zvířaty při porážce, protože provozovatelé mají za úkol
zavést a používat tyto postupy, aby zabránili zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení zvířat
určených na porážku. Musí zejména zhodnotit účinnost svých metod omračování pomocí
ukazatelů měřených na zvířatech a zohlednit doporučení výrobců. Členské státy mají
podporovat vypracování a šíření příruček osvědčených postupů v zájmu snazšího
provádění tohoto nařízení. Dále jsou stanoveny požadavky na konstrukce a vybavení jatek
a příslušné kontrolní postupy na nich prováděné. Nařízení zvyšuje odbornost zaměstnanců
jatek, kteří se starají o živá zvířata tím, že musí být držiteli osvědčení o způsobilosti104
potvrzující jejich dostatečné znalosti pro řádné zacházení se zvířaty. Nařízení dále zlepšuje
102

Ryby se od suchozemských zvířat fyziologicky výrazně liší a výzkum v oblasti omračování ryb
je mnohem méně rozvinut než u jiných druhů hospodářských zvířat. Pro ochranu ryb při usmrcování by měly
být stanoveny zvláštní požadavky. Podle článku 27 tohoto nařízení předloží Komise do 8. 12. 2014
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možnosti zavedení určitých požadavků týkajících se ochrany ryb
při usmrcování zohledňujících hlediska řádného zacházení se zvířaty.
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Evropská komise: Blíže k některým operačním postupům viz např. materiál s názvem Pracovník pro řádné
zacházení
se
zvířaty
v Evropské
unii.
Online.
[cit.
24.
8.
2013].
Dostupné
z: <http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/ahw/brochure_24102012_cs.pdf>.
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Členské státy určí orgán, který bude zajišťovat kurzy odborné přípravy, udělovat toto osvědčení
a schvalovat programy těchto odborných příprav. Osvědčení o způsobilosti dokládá složení nezávislé
zkoušky, která se týká kategorií dotčených zvířat a úkonů spojených s jejich porážkou.
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plánování, kontrolu a transparentnost opatření týkající se usmrcování v případě
depopulace, což je proces usmrcování zvířat, v zájmu veřejného zdraví, zdraví zvířat,
řádného zacházení se zvířaty nebo životního prostředí pod dohledem příslušného orgánu.
Členské státy mají také zajistit, aby příslušné orgány měly na vyžádání k dispozici
dostatečnou nezávislou vědeckou podporu, která má poskytovat vědecké a technické
odborné informace zaměstnancům inspekce jatek a stanoviska ke schopnosti a vhodnosti
jednotlivých subjektů a organizací vydávající osvědčení o způsobilosti pro řádné zacházení
se zvířaty. Do 1. 1. 2013 byly členské státy povinny stanovit sankce za porušení tohoto
nařízení, přijmout veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování a oznámit takto
stanovené sankce Komisi. Mohly sice ponechat v platnosti jakákoliv vnitrostátní pravidla,
jejichž cílem je zajištění rozsáhlejší ochrany zvířat při usmrcování, ale musely o tom
uvědomit do 1. 1. 2013 Komisi. Nařízení obsahuje Přílohu I – Seznam metod omračování
a související specifikace, Přílohu II – Uspořádání, konstrukce a vybavení jatek a Přílohu III
– Provozní pravidla pro jatky, Přílohu IV – Vztah mezi činnostmi a požadavky na zkoušku
způsobilosti.105
Každoročně se na jatkách v EU porazí několik miliard kusů drůbeže a zhruba
360 milionů prasat, ovcí, koz, a skotu. Kromě toho je přibližně 25 milionů zvířat usmrceno
v rámci evropského kožešnického průmyslu a přibližně 330 milionů jednodenních kuřat
v líhních.106 Usmrcení tisíců až milionů zvířat si může rovněž vyžádat tlumení nakažlivých
chorob. Proto lze přijetí nařízení Rady č. 1099/2009 jen přivítat a snad i očekávat zlepšení
podmínek v oblasti porážení zvířat v praxi.

4.1.2 Česká právní úprava ochrany hospodářských zvířat
V českém právním řádu nalezneme definici hospodářského zvířete v ustanovení
§ 3 písm. d) zákona na ochranu zvířat proti týrání, který říká, že hospodářským zvířetem je
„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
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Nařízení Rady č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.
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[cit.
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Dostupné
z
<http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/more-rigorous-protection-of-animals-atslaughter?lang=cs>.
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chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo
nových genetických kombinací.“ Účelem chovu hospodářských zvířat je tedy přímý
hospodářský užitek, kterým může být věc (mléko, maso, vejce) nebo práce (tažné zvíře).107
Cílem právních předpisů je definovat hospodářské zvíře, chránit jej před utrpením a zajistit
mu příznivé podmínky pro život.
Ochranu hospodářských zvířat upravuje ustanovení § 9 a nás. výše citovaného
zákona.

Vybraným

ustanovení

bude

věnován

následující

výklad.

Nalezneme

zde povinnosti chovatelů a také zakázané postupy při chovu hospodářských zvířat. Jedná
se např. o chov zvířete v izolaci, působí-li mu to utrpení (pokud to nevyžadují zvláštní
předpisy) a chov zvířat v takových prostorách nebo skupinách, ve kterých jim mohou
útoky způsobit utrpení nebo nemají možnost dostatečného odpočinku, péče, příjmu potravy
či uspokojování jiných potřeb, důležitých pro jejich život a zdraví. Vždy je tedy třeba dbát
na uspokojování potřeb zvířat zaručujících jejich zdraví a životní pohodu. Zákon pamatuje
také na případy možného použití nevhodné technologie, pokud při něm dojde k utrpení
nebo jinému poškozování zvířat. V takovém případě je chovatel povinen tuto technologii
upravit nebo změnit. Pokud jsou hospodářská zvířata dovážena ze zemí, které nejsou
členskými státy EU (tzv. třetí země), musí takový dovoz být doprovázen osvědčením
vystaveným úředním nebo státem pověřeným veterinárním lékařem země původu, v němž
se osvědčuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu
používanému v České republice a v zemích EU. Chovatel je povinen zabezpečit nejméně
jednou denně prohlídku hospodářských zvířat a technologických zařízení, a pokud zjistí
závadu, musí ji odstranit v nejkratší možné době tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život
zvířat. Pro tyto účely musí být v kterékoliv době připraveno stabilní nebo mobilní
osvětlení. Chovatel musí dále zajistit, aby o hospodářská zvířata pečoval odborně
způsobilý personál v dostatečném počtu, který je schopen poznat nemoc či případné
zranění zvířete a zajistí patřičné ošetření. Životní podmínky chovaných zvířat musí
odpovídat jejich fyziologickým a etologickým potřebám, což mimo jiné zahrnuje vhodnou
potravu a napájení, pravidelnou kontrolu přivazování zvířat a poskytnutí přiměřené
ochrany před povětrnostními vlivy v případě, že zvířata nejsou chována v budovách.
Podrobnosti, minimální standardy a další specifické podmínky nároků na ochranu
107

Např. kůň může při určitých činnostech splňovat znaky hospodářského zvířete, ale splňuje i znaky zvířete
v zájmovém chovu.
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a pohodu hospodářských zvířat stanoví vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Ve svých ustanoveních se zabývá
standardy pro ochranu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, kachen, hus, krůt, nosnic,
kožešinových zvířat, ale i běžců a jelenovitých.
Co se týká ochrany hospodářských zvířat při přepravě, je převážně upravena výše
zmíněným nařízením č. 1/2005/ES 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.
Český právní řád obsahuje ustanovení, která jsou nezbytná k pro aplikaci tohoto nařízení
v České republice, konkrétně se jedná o část třetí zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Přepravy, které se neuskutečňují v souvislosti s hospodářskou činností, anebo se jedná
o přepravu hospodářských zvířat nejvýše do 50 km v rámci hospodářství a nejsou tedy
upraveny citovaným nařízením, upravuje také část třetí zákona na ochranu zvířat
proti týrání a dále vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
Zákonem č. 359/2012 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. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo
do českého právního řádu adaptováno již zmiňované nařízení Rady (ES) č. 1099/2009
o ochraně zvířat při usmrcování. Ochranu zvířat při usmrcování upravuje také část druhá
zákona na ochranu zvířat proti týrání (jedná se např. o způsobilost osob na úseku porážení)
a vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování, která v návaznosti na citované
nařízení upravuje mimo jiné způsoby doložení odpovídající praxe na tomto úseku.
Zákon na ochranu proti týrání upravuje v části sedmé přestupky fyzických osob
a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, které se tyto dopustí jako
chovatelé hospodářských zvířat. Jejich skutkové podstaty se týkají např. vyšetření,
prohlídek, přepravy či zajištění minimálních standardů pro chov těchto zvířat. Lze za ně
uložit pokutu do výše 50 000 Kč a 200 000 Kč.
Související úpravu nalezneme také ve veterinárním zákoně, který stanoví
povinnosti chovatelů obecně a další povinnosti chovatelů hospodářských zvířat. Zákon
upravuje zejména péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, předcházení vzniku a šíření
onemocnění přímo nebo nepřímo mezi zvířaty, ale také péči o zdravotní nezávadnost
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živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před ohrožením živočišnými produkty.
Zahrnuje i ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka (tzv. zoonózy). Dále definuje základní pojmy jako
chovatel, hospodářství nebo hospodářská zvířata. V ustanovení § 4 a nás. jsou stanoveny
povinnosti chovatelů. Chovatel hospodářských zvířat je např. povinen zabezpečit
provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických
úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví a zajistit dezinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí.
Označování hospodářských zvířat upravuje zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský

zákon).

Podrobnější

podmínky

chovu

obsahuje

také

vyhláška

č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence
a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
Pro úplnost je třeba zmínit, že v České republice bylo podle veřejné databáze
Českého statistického úřadu ke dni 1. 4. 2013 evidováno 1 352 822 skotu, 1 586 627 prasat
a 23 265 358 kusů drůbeže.

Ekologické zemědělství
Tuto oblast upravuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška
č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.
V EU platí také nové nařízení Rady č. 834/2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, jehož cílem je mimo jiné přirozeně
hospodařit s přírodními zdroji, produkovat kvalitní potraviny s vysokou nutriční hodnotou
a vytvořit hospodářským zvířatům podmínky odpovídající jejich fyziologickým
a etologickým potřebám. Využívá trvale udržitelné metody bez používání agrochemických
přípravků a minimalizuje poškozování životního prostředí a přírody a optimalizuje zdraví
rostlin, zvířat i lidí. Představuje návrat k tradičnímu způsobu hospodaření, protože vychází
z tisíciletých zkušeností našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti.
Rozvíjí se již několik desetiletí a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky EU.
Chov hospodářských zvířat hraje v ekologickém zemědělství nezastupitelnou roli.
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Koncept jejich životní pohody zde vychází ze tří klíčových hodnot, a to z holistického
pohledu, udržitelnosti a z úcty k přírodě.108
Podle výše zmíněné vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o ekologickém zemědělství je v ekologickém zemědělství možné chovat
pouze některé druhy hospodářských zvířat, a to skot, koně, prasata, ovce, kozy, králíky,
drůbež, ryby a středoevropské ekotypy včely medonosné. Ustanovení § 4 dále upravuje
chov králíků, podle kterého králíci, kteří pocházející z neekologických chovů, mohou být
označeni jako bioprodukt nejdříve po 3 měsících od zařazení do ekologického chovu.
Chov ostatních hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství upravuje nařízení Komise
(ES) č. 889/2008 ze dne 5. září, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde
o ekologickou produkci, označování a kontrolu.
Rozdíl mezi tzv. intenzivním a ekologickým zemědělstvím je např. při chovu kuřat
v jejich povoleném počtu na metr čtvereční, délkou chovu nebo druhem krmiva. Kuřata
chovaná na maso v ekologickém zemědělství jsou podle výše zmíněného nařízení v době
jejich porážky minimálně 81 dní stará. Je to přibližně dvakrát tolik, než kuřata chovaná
na maso v tzv. intenzivním zemědělství (ta jsou chovaná v průměru 40 dní). Tím vznikají
samozřejmě další náklady na chov v podobě krmiva a spotřebované energie
např. na topení. Kuřata v ekologickém chovu se mohou krmit pouze biokrmivy, která
se vyrábějí bez pesticidů a další chemie. Takový způsob chovu je samozřejmě finančně
nákladnější, což se projeví i na ceně výsledného produktu. Záleží pak na spotřebiteli,
zda je tuto cenu ochoten zaplatit.
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Viz Šonková Romana: Welfare v ekologickém zemědělství, Šance pro lepší život hospodářských zvířat.
Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2006, str. 16.
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4.1.3 Chovy vybraných druhů hospodářských zvířat
V této kapitole bude přiblížen chov vybraných druhů hospodářských zvířat
a v souvislosti s ním poukázáno na případné problémy či nedostatky objevující se v praxi.

Nosnice
Obecné zásady pro chov a ochranu nosnic upravuje vyhláška č. 208/2004 Sb.,
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Nosnice jsou slepice kura
domácího (Gallus Gallus f. domestica), které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány
pro produkci vajec nezamýšlených k líhnutí. Tyto nosnice byly cíleně vyšlechtěny
křížením různých linií zejména tak, aby počet snesených vajec byl co nejvyšší. Prvního
snáškového cyklu dosáhnou nosnice mezi 20. a 30. týdnem věku, kdy snesou každý den
jedno vejce. V EU platí od 1. 1. 2004 povinné označování vajec podle toho, z jakého chovu
pochází. V souvislosti se vstupem České republiky do EU platí tato povinnost i v České
republice. Oblast označování vajec upravuje vyhláška č. 326/2001 Sb.,109 konkrétně
ustanovení § 22, podle kterého musí být vejce na skořápce označeno rozlišovacím číslem,
jehož první kód označuje metodu chovu (0 - ekologické zemědělství, 1 - volný výběh,
2 - halový chov, 3 - klecový chov), následuje registrační kód státu a poslední čtyřčíslí
je registračním číslem hospodářství. Pro snazší orientaci spotřebitele musí být metoda
chovu uvedena slovně i na obalu.
Mezi obecné zásady klecového chovu patří mimo jiné důkladné čištění
a dezinfikování klecí, vybavení a nástrojů, dostatečné osvětlení s dodržováním
24hodinového režimu s přiměřenou nepřerušovanou dobou tmy trvající jednu třetinu dne,
snížení hluku na minimum, zabezpečení klecí před únikem nosnic a upravení jejich dvířek
tak, aby bylo možno vyjmout dospělou nosnici bez zbytečného utrpení a zranění.
Chov nosnic můžeme rozdělit na klecové systémy obohacené a neobohacené a systémy
alternativní.
V EU jsou v klecových chovech chovány dvě třetiny nosnic, v České republice
přes 90 % nosnic. Klecové chovy dále rozlišujeme na obohacené a neobohacené.
109

Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce
a výrobky z nich.
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Každá nosnice chovaná v neobohacené kleci musí mít k dispozici podlahovou plochu
alespoň 550 cm2 s tím, že délka jejího krmného prostoru musí být nejméně 10 cm. I přesto,
že podlahy klecí musí být konstruovány tak, aby poskytovaly přiměřenou oporu každému
z dopředu směřujících prstů obou běháků, stojí nosnice celý život na drátěné podlaze
a jejich drápy bývají často přerostlé a zdeformované, kvůli nemožnosti hrabat. Nosnice
se mohou pohybovat jen s obtížemi a vejce snáší přímo na šikmou podlahu, nikoliv
do hnízd. Tento způsob chovu byl v EU povolen do 31. 12. 2011. Mezi minimální
standardy pro ochranu nosnic v obohacených klecích patří prostor v kleci nejméně 750 cm2
na jednu nosnici, z čehož nejméně 600 cm2 musí být využitelná plocha. Prostory mimo tuto
plochu musí být alespoň 20 cm vysoké v každém bodě a minimální plocha klece
je 2000 cm2. V každé kleci se dále musí nacházet hnízdo, vhodné hřady s místem nejméně
15 cm pro jednu nosnici, stelivo umožňující klování a hrabání, žlábkové krmítko s krmným
prostorem nejméně 12 cm na jednu nosnici, napájecí systém přiměřený velikosti skupině
nosnic a vhodné prostředky pro zkracování drápů.
V alternativních systémech chovu jsou nosnice chovány v halách na podestýlce,
mohou se ale volně pohybovat, popřípadě mají i přístup k volně otevřeným výběhům.
Hustota

osazení

nesmí

překročit

9

nosnic

na

1

m2

využitelné

plochy,

(tj. asi 1 111 cm2 na slepici). V České republice jsou tímto způsobem ve velkochovech
chována asi 3 % nosnic. Stelivo v těchto chovech zabírá nejméně jednu třetinu plochy
a jedna nosnice musí mít nejméně 250 cm2 prostoru se stelivem. Dále musí být k dispozici
nejméně jedno hnízdo pro každých 7 nosnic, v případě skupinových hnízd musí být
nejméně 1 m2 hnízdního prostoru pro maximálně 120 nosnic. Podlaha je konstruována tak,
aby poskytovala přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících prstů obou běháků.
V případě, že nosnice mají přístup k volně otevřeným výběhům, je nutné jim zabezpečit
několik otvorů umožňující přístup do venkovního prostoru, nejméně 35 cm vysokých
a 40 cm širokých. V každém případě skupina čítající 1000 nosnic musí mít celkem
2 m otvorů.
Ekologický chov je způsob chovu, který nejvíce odpovídá potřebám a nárokům
nosnic. Nosnice musí mít prostor k hrabání, ke snášení vajec do hnízda, popelení
se, možnost hřadování a celodenní přístup do výběhu. V jednom chovu může být
maximálně 3000 nosnic, v hale maximálně 6 slepic na 1 m2 (tj. cca 1 667 cm2 na slepici),
ve výběhu připadnou na každou slepici min. 4 m2. V hejně jsou chovány spolu s kohouty,
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jejichž přítomnost snižuje agresivitu mezi nosnicemi. Slepice musejí být krmeny opět
jen produkty ekologického zemědělství. Certifikát se ekofarmám dává na dobu 15 měsíců,
poté musí zemědělci znovu zažádat o kontrolu.
Jak je již zmíněno výše, v zemích EU je od začátku roku 2012 zakázán chov nosnic
v neobohacených klecích. Kampaň zahájila v 70. letech 20. století britská mezinárodní
organizace Compassion in World Farming a zapojili se do ní organizace i jednotlivci
chránící tzv. hospodářská zvířata. Přijetí směrnice mělo plnou podporu Evropského
parlamentu a většiny členských států, Česká republika patřila mezi odpůrce této směrnice.
Zákaz chovu nosnic v neobohacených klecích znamená jednoznačně pozitivní změnu
v této oblasti a přispěje ke zlepšení jejich životních podmínek. Je třeba i nadále podporovat
jejich chov alternativním a ekologickým způsobem a kontrolovat, zda všechny členské
státy nové podmínky dodržují.110

Kožešinová zvířata
Počátky

chovu

kožešinových

zvířat

na

území

České

republiky

sahají

až do 19. století. K rozvoji těchto chovů dochází ve století dvacátém, kdy byly dovezeny
první stříbrné lišky. Dále byly chovy rozšířeny např. o norky, mývaly a nutrie. V 60. letech
minulého století patřilo Československo mezi prvních dvacet největších producentů
norčích kožešin v celosvětovém žebříčku. V současné době je v České republice
provozováno několik farem specializujících se na chov lišek a norků, chovány
jsou také činčily.
Chov těchto zvířat musí být v souladu s jejich druhově specifickými požadavky.
Těm musí být přizpůsobeno uspořádání, provedení a údržba zařízení, ve kterých jsou
tato zvířata chována. Jedná se zejména o dostatek prostoru pro upravování srsti, uléhání,
odpočinek a neomezené natahování končetin a vstávání. Zvířata musí mít možnost vidět
na ostatní zvířata, a pokud je to součástí jejich normálního chování, projevovat také
chování související s udržováním sociální struktury. Prostory pod klecemi musí být
konstruovány tak, aby dobře odváděly vodu a umožňovaly snadné odstraňování výkalů
a současně přitom nedocházelo k rušení, zneklidňování nebo zraňování zvířat. Materiál
použitý na podlahy musí být vhodný pro daný druh chovaných zvířat a tvořit pevný, rovný
110

Viz Webster, John: Životní pohoda zvířat: kulhání k Ráji. Praha: Práh, 2009, str. 123-127.
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a stálý povrch. Je nutné, aby zařízení pro manipulaci, ošetřování a vyšetřování zvířat
(např. odchytové klece nebo jiné odchytové pomůcky) bylo vždy dostupné.
Dále jsou stanoveny minimální plochy pro chov dospělých zvířat, samic s mláďaty
a mláďat po odstavu a také minimální výška klecí. Pro jedno dospělé zvíře – norka
a fretku, stejně jako pro jednu tuto samici s mláďaty a dvě tato mláďata po odstavu,
je stanovena plocha minimálně 2550 cm2.111
Evropské kožešinové farmy se v současné době nacházejí pod značným tlakem
veřejnosti i zákonodárců. Mnoho jejich odpůrců namítá, že na kožešinových farmách nelze
dostatečně zajistit chovné podmínky tak, aby byly vyhovující z etologického hlediska.
Důsledkem toho se u takto chovaných zvířat kromě různých onemocnění, zranění nebo
biologických abnormalit projevují také časté poruchy chování. Pozorovatelné jsou zejména
v podobě stereotypních pohybů a sebepoškozujícího chování, jako neustále se opakující
bezúčelné pohyby (např. norek skákající určitou dobu proti stěně klece nebo liška běhající
v kleci stále dokola). Sebepoškozující chování se často objevuje např. u norků v podobě
poškozování ocasů. Další abnormalitou v chování je např. zraňování či požírání vlastních
mláďat u lišek. Úprava kožešin má také negativní dopady na životní prostředí.
Mnoho evropských států tak přijalo právní předpisy, které zpřísňují standardy pro chov
kožešinových zvířat (Německo, Švýcarsko) nebo přijímají úplné zákazy chovu
kožešinových zvířat (Holandsko, Dánsko). V České republice je chov kožešinových zvířat
pod stálou kontrolou státních dozorových orgánů s tím, že Ministerstvo zemědělství věnuje
ve spolupráci se Státní veterinární správou této oblasti chovu zvýšenou pozornost
a v posledních letech dochází k postupnému uzavírání kožešinových farem.112 Můžeme
shrnout, že chov těchto zvířat je v dnešní době považován za značně diskutabilní, protože
se pro mnohé nachází za hranicí etické únosnosti a vedou se spory o jeho přínosu.

111

Ustanovení § 13 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.
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Na základě kampaně občanského sdružení Svoboda zvířat s názvem Ukažte to vládě, která měla za cíl
podpořit zákaz chovu kožešinových zvířat, proběhlo jednání Ministerstva zemědělství se zástupci tohoto
sdružení. Ministerstvo zemědělství vydalo k této kampani stanovisko, podle kterého neshledává v současné
době racionální důvody pro podporu zákazu chovu kožešinových zvířat v České republice. Státní veterinární
správa provedla za poslední tři roky 47 kontrol na farmách kožešinových zvířat. V roce 2012 bylo provedeno
16 kontrol s tím, že bylo zaznamenáno porušené legislativy České republiky ani Evropské unie, které by
mělo vést k zákazu chovu kožešinových zvířat. Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství.
Online. [cit. 20. 3. 2013]. Dostupné z < http://eagri.cz/public/web/file/186293/StanMZe_kozesiny.pdf>.
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Krokodýli
Dne 1. 3. 2013 nabyla účinnost nová vyhláška Ministerstva zemědělství,
a sice vyhláška č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další
zpracování

masa

a

živočišných

produktů

pocházejících

z krokodýlů.

Podle článku 1 upravuje způsob přípravy krokodýlů, jejich těl, masa, orgánů a ostatních
částí k veterinárnímu vyšetření, stejně jako veterinární a hygienické požadavky
na podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty
pocházejícími z krokodýlů. Právní norma také upravuje vyšetřování krokodýlů
a živočišných produktů, které z nich pocházejí, posuzování a označování těchto produktů
na základě jejich veterinárního vyšetření, a také veterinární podmínky jejich uvolňování
do oběhu. Provozovatel jatek musí zajistit, aby byli krokodýli poraženi za podmínek
a použití metod, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání. Článek 2 definuje
pojmy krokodýl a krokodýlí maso. Krokodýlem se podle něj rozumí „zvíře narozené
a odchované v zajetí a náležející k potomstvu druhé a další generace chovného stáda čeledi
krokodýlovitých nebo aligátorovitých, které splňují požadavky přímo použitelných předpisů
Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a zákona o obchodování s ohroženými druhy, jež je určeno
k porážce a jatečnému zpracování a jehož krokodýlí maso je určeno k výživě lidí“.
Vyhláška dle vyjádření Ministerstva zemědělství reaguje na úspěšný chov
krokodýlů v České republice a na poptávku po exotických potravinách.113 Je však velmi
zajímavé, že byla připravena na základě existence pouze jediné krokodýlí farmy v České
republice, a to farmě ve Velkém Karlově. Lze tedy konstatovat, že legislativa umožňující
porážení krokodýlů a zpracování jejich masa na jedné straně uspokojí poptávku
po exotické potravině, ale na straně druhé umožní usmrcování nedomestikovaných zvířat,
které se mnohým, včetně autorky této práce, jeví jako neetické a zcela zbytečné.

113

Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 14. 7. 2013]. Dostupné
z <http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_v-ceske-republice-bude-mozne-odbrezna.html >.
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4.1.4 Shrnutí
Lze shrnout, že chov zvířat pro hospodářské účely provází lidstvo již od nepaměti.
Nicméně až v posledních desetiletích nabral jejich chov na takové intenzitě,
že se v souvislosti s ním používá výrazů jako např. živočišná komodita a mnohdy
se zapomíná na to, že se stále jedná o živé tvory, kteří jsou schopni pociťovat bolest
a utrpení.
Ochranu hospodářských zvířat upravuje v rámci Evropské unie směrnice Rady
č. 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a dále nařízení
č. 1/2005/ES o ochraně zvířat během transportu a s ním souvisejících činností a nařízení
Rady č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. Česká právní úprava je obsažena
v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, ve veterinárním zákoně v prováděcích předpisech
vydaných na základě těchto zákonů.
Cílem právních předpisů v oblasti ochrany hospodářských zvířat je chránit
je před utrpením a zajistit jim příznivé podmínky pro život. Toto mají zajišťovat výše
zmíněné právní předpisy, které stanoví povinnosti a podmínky při chovu těchto zvířat.
Vzhledem k počtu hospodářských zvířat chovaných v České republice je zřejmé,
že se jedná o velmi početnou skupinu zvířat. S ohledem na užitek, který člověk z chovu
těchto zvířat má, je třeba každému jednotlivému hospodářskému zvířeti zajistit
odpovídající odbornou péči a životní podmínky. Kvalita legislativy upravující tuto oblast
se nadále zlepšuje a zpřísňují se podmínky pro chov zvířat v tzv. intenzivních chovech.
Stále více je také podporovaný chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství,
což lze jedině přivítat.
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4.2 Pokusná zvířata
Po celém světě jsou zvířata mimo jiné využívána také k provádění nejrůznějších
pokusů. Ve vyspělých zemích však sílí snahy tyto pokusy omezit, popř. zcela zrušit
a využívat pro vědu a výzkum alternativních metod. Nicméně dokud nebudou pokusy
na zvířatech zcela nahrazeny jinými metodami výzkumu, je třeba tuto kategorii zvířat
chránit odpovídající legislativou, která bude přiblížena v následující kapitole.

4.2.1 Ochrana pokusných zvířat v EU
Oblast ochrany zvířat v EU upravovala směrnice Rady č. 86/609/EHS
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany
zvířat používaných k pokusným a jiným vědeckým účelům ze dne 24. listopadu 1986.
Cílem směrnice bylo sbližování právních úprav jednotlivých členských států týkající
se ochrany zvířat používaných k pokusným či jiným vědeckým účelům a odstranění
rozdílů v této oblasti, které by mohly nepříznivě narušit fungování společného trhu.
Aby nedocházelo ke zbytečným duplicitním pokusům, členské státy se zavázaly,
že si budou výsledky pokusů navzájem uznávat. Rozhodnutím Komise č. 90/67/EHS
ze dne 9. února 1990 byl zřízen Poradní výbor pro ochranu zvířat používaných
pro pokusné a jiné vědecké účely. Jeho úkolem je pomáhat Komisi při organizování
výměny vhodných informací. Každý členský stát je zastoupen ve výboru dvěma zástupci
z národního orgánu, kteří odpovídají za řádné provádění směrnice. Směrnice obsahovala
Přílohu I – Seznam pokusných zvířat podle článku 21 a Přílohu II – Pokyny pro umístění
zvířat a péči o ně.
Výše zmiňovanou směrnici nahradila od 1. 1. 2013 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných
pro vědecké účely. Tato směrnice rozšiřuje svou působnost na zvířata používaná
v základním výzkumu, vzdělávání a odborné přípravě. Podle článku 1 se vztahuje na „živé
obratlovce s výjimkou člověka, včetně samostatně se živících larválních forem a plodů
savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje a na živé hlavonožce“. Používání
subhumánních primátů podléhá omezení a použití lidoopů (šimpanzů, bonobů, goril
a orangutanů) je zakázáno. Lidoopi mohou být použiti jenom ve výjimečných případech
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kvůli zajištění přežití živočišného druhu nebo v případě neočekávaného výskytu nemoci,
která ohrožuje lidský život nebo člověka oslabuje.
Používání zvířat pro pokusné účely je povoleno v případech, ve kterých neexistuje
uspokojivá alternativní metoda, v souladu s pravidlem spočívajícím v nahrazování,
snižování a zjemňování testování na zvířatech. Projekty, jejichž součástí jsou experimenty
na zvířatech, jsou posuzovány příslušným orgánem. Žádný projekt nemůže začít
před obdržením příznivého hodnocení příslušného orgánu. Toto hodnocení musí prokázat,
že používání zvířat je odůvodněné a že očekávané přínosy převažují nad újmou
způsobenou zvířatům. Počet zvířat použitých v projektech musí být snížen na minimum,
aniž by tím byly ohroženy cíle projektu. Životní podmínky a metody používané
v postupech musí co možná nejvíc zabránit bolesti, utrpení a strachu zvířat.
Postupy musí být v souladu s přílohou VIII této směrnice a jsou klasifikovány
podle závažnosti, tedy podle míry bolesti, utrpení, strachu nebo trvalého poškození,
které jednotlivé zvíře v jeho průběhu pravděpodobně cítí. Při výběru mezi postupy se volí
ty, které používají nejmenší počet zvířat s nejmenší schopností cítit bolest, utrpení, strach
nebo utrpět trvalé poškození, působí nejmenší bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození,
ale zároveň je u nich také největší pravděpodobnost, že bude dosaženo uspokojivých
výsledků. Opětovné použití zvířat je možné za splnění podmínek týkajících se závažnosti
postupů, zdravotního stavu zvířete a doporučení veterinárního lékaře. Na konci postupu
je veterinárním lékařem nebo jinou kvalifikovanou osobou rozhodnuto, zda bude zvíře
ponecháno na živu. Pokud je pravděpodobné, že bude nadále trpět (střední nebo značnou
bolestí, utrpením, strachem nebo trvalým poškozením), bude usmrceno. Pokud bude
ponecháno naživu, dostane se mu péče a umístění přiměřených jeho zdravotnímu stavu.
Je zde také pevně zakotven výše zmíněný princip tří cílů neboli „tří R“– (replacing,
reducing and refining) – tj. nahrazení, omezení a zdokonalení zkoušek na zvířatech.
Všechny členské státy musí zajistit, aby kdykoli to bude možné, byla použita jiná metoda
či zkušební strategie, která nevyžaduje použití živého zvířete114 a která je uznána podle
právních předpisů Unie.115
114

V Evropě je již k dispozici registr oficiálně schválených alternativních metod, spravovaný Evropskou
platformou pro alternativy k pokusům na zvířatech Ecopa. Českou obdobou je Czecopa.
115

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných
pro vědecké účely.
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Je třeba zmínit také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice
Rady

76/769/EHS

a směrnic

Komise

91/155/EHS,

93/67/EHS,

93/105/ES

a 2000/21/ES, ve zkratce REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek),
které se nepřímo také týká ochrany zvířat, protože v úvodu je uvedena nutnost nahrazovat,
omezovat nebo zdokonalovat zkoušky na obratlovcích, tedy princip „tří R“. Zkoušky
na obratlovcích se provádějí pouze jako poslední možnost. Informace o testech mají být
co nejvíce sdíleny mezi registranty, přičemž sdílení testování na obratlovcích je povinné.
Alternativní zkušební metody, náležitě potvrzené Komisí nebo mezinárodními orgány
pro validaci nebo uznané Komisí nebo agenturou, by se měly použít místo zvířat kdykoliv
je to možné. Cílem je tedy omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých
zvířat.116
V souvislosti se zkouškami kosmetických přípravků na zvířatech je třeba upozornit
též na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků, která předpokládala
postupné ukončení zkoušek na zvířatech u kosmetických přípravků. Zkoušení konečných
kosmetických přípravků na zvířatech je v EU zakázáno od roku 2004 a zkoušení
kosmetických přísad od března 2009. Od 11. 3. 2009 je rovněž zakázáno uvádět na trh EU
kosmetické přípravky a jejich přísady, které byly zkoušeny na zvířatech za účelem
dosažení souladu s požadavky uvedené směrnice. Výjimka ze zákazu uvádění na trh byla
udělena až do dne 11. 3. 2013 pro zkoušky toxicity po opakované dávce, toxicity pro
reprodukci a toxikokinetiky. Výše zmíněná směrnice byla z důvodu četných předchozích
změn i nových změn, které do ní bylo třeba začlenit, nahrazena s účinností
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
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od 11. července 2013 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.117

4.2.2 Ochrana pokusných zvířat v české legislativě
Pokusné zvíře je podle ustanovení § 3 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání
definováno jako „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.“
V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU
ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, o které je pojednáno
v předcházející kapitole, došlo od 1. 1. 2013 ke změně v oblasti terminologie pokusných
zvířat. Pojem pokusné zvíře je nově definován v souladu s touto směrnicí, konkrétně
se jedná o transpozici jejích článku 1 odst. 3 a článku 4. I přesto, že se v ní hovoří
o zvířatech, nikoliv o pokusných zvířatech, zákon na ochranu zvířat proti týrání upravuje
různé kategorie zvířat a z důvodu srozumitelnosti právní úpravy pro její adresáty je tedy
nutné dále hovořit o pokusných zvířatech, nikoliv pouze o zvířatech. Z téhož důvodu byla
definice oproti směrnici rozšířena o vymezení, že pokusným zvířetem je pouze zvíře,
které je nebo má být použito k pokusům. V opačném případě by se za pokusná zvířata totiž
považovala všechna zvířata. Vzhledem k výše uvedenému dochází také k vypuštění
definice laboratorního zvířete, jelikož tato směrnice již nerozlišuje zvířata pokusná
a zvířata laboratorní a tento pojem se tak stal nadbytečným.
Pojem pokusné zvíře prolamuje zásadu, že zákon na ochranu zvířat proti týrání
považuje za zvířata pouze živé obratlovce, s výjimkou člověka. Podle směrnice se totiž
mezi pokusná zvířata řadí také živí hlavonožci, tedy bezobratlí, jelikož je vědecky
117
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doložena jejich schopnost cítit bolest, utrpení a strach a utrpět trvalé poškození (pojem
pokusné zvíře se nevztahuje na vývojová stádia hlavonožců). Tato skutečnost nicméně
nenarušuje pojmosloví zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za zvíře jsou i nadále
považováni pouze obratlovci. Veškeré stanovené povinnosti, s výjimkou povinností
v oblasti pokusných zvířat, se vztahují pouze na obratlovce (s výjimkou člověka).
Jak je uvedeno v úvodu výše zmíněné směrnice, také u plodů savců v poslední třetině
jejich vývoje existuje podle vědeckých důkazů zvýšené riziko, že vnímají bolest, utrpení
a strach, což může rovněž nepříznivě ovlivnit jejich další vývoj. Je rovněž vědecky
doloženo, že pokusy prováděné na embryích a plodech v ranějším stadiu vývoje mohou
způsobit bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození, pokud je těmto vývojovým formám
umožněno žít déle než po dobu prvních dvou třetin vývoje. Je třeba zdůraznit,
že pokusným zvířetem není pouze zvíře k těmto účelům chované, ale může jím být i zvíře
volně žijící (např. sledování migrace ptáků kroužkováním, odchyt, pravidelné metodicky
stanovené sledování zvířat v původním biotopu apod.).
Také pojmy pokus a projekt pokusů byly v souvislosti s výše zmíněnou směrnicí
nově definovány. Pojem „postup“ používaný směrnicí je v českém jazyce homonymem,
tedy slovem s více významy. V zákoně na ochranu zvířat proti týrání by byl tento pojem
definován, avšak současně by byl používán ve více významech. Z důvodu zachování
srozumitelnosti a jednoznačnosti právní normy pro její adresáty byl pojem postup nahrazen
pojmem pokus, který nezpůsobuje při výkladu zákona problémy a navíc má v naší právní
úpravě tradici. Ze stejného důvodu je i nadále užíván pojem „projekt pokusů“. Nově jsou
definována také chovná, uživatelská a dodavatelská zařízení.
Pokusem se tedy podle ustanovení § 3 písm. t) zákona na ochranu zvířat proti týrání
rozumí „jakékoli invazivní či neinvazivní použití zvířete pro pokusné nebo jiné vědecké
účely se známým nebo neznámým výsledkem nebo pro vzdělávací účely, které může zvířeti
způsobit bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození nejméně o intenzitě odpovídající
vpichu jehly podle běžné veterinární praxe. Pokusem se rozumí rovněž jakýkoli způsob
jednání, který má nebo může vést k tomu, že se zvíře narodí nebo vylíhne nebo že vznikne
a je zachována geneticky modifikovaná linie zvířete v takovém stavu; usmrcení zvířete
pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání se za pokus nepovažuje“ a projektem pokusů
podle ustanovení § 3 písm. u) citovaného zákona „pracovní program s definovaným
vědeckým cílem, jehož součástí je jeden nebo více pokusů“.
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Ochrana pokusných zvířat je dále upravena v části páté zákona na ochranu zvířat
proti týrání, tedy v ustanovení § 15 a nás. Pokusy lze provádět pouze za účelem,
který je vymezen v zákoně (např. zabránit a předejít onemocnění u lidí). Je zakázáno
provádění pokusů za účelem vývoje nebo zkoušení zbraní, bojových látek nebo munice
a k nim příslušných zařízení. Dále jsou stanoveny podmínky péče o pokusná zvířata
(např. povinnost zajistit, aby všechna pokusná zvířata měla zajištěno umístění, životní
prostředí, krmivo, voda a péči, které odpovídají jejich zdravotnímu stavu a dobrým
životním podmínkám), specifické požadavky na pracovníky, metody jejich usmrcování atd.
Podrobnější podmínky pak nalezneme ve vyhlášce č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných
zvířat.

4.2.3 Shrnutí
Můžeme shrnout, že používání zvířat k pokusným účelům je v dnešní době
poměrně často diskutovaným tématem. Ve společnostech vyspělých států sílí tendence
takovéto pokusy omezovat, popř. úplně zakázat. Je třeba položit si otázku, v jakých
případech je takovéto utrpení zvířat ospravedlnitelné a v jakých nikoliv. Asi největší
emoce vyvolávají pokusy spojené s testováním kosmetiky. V takových případech zvířata
netrpí kvůli našemu zdraví, ale kvůli kráse a pohodlí. Pokud se jedná o lidské zdraví
a léčbu nemocí, názory se rozcházejí. I zde je ale třeba mít na paměti, že lidský organismus
není úplně totožný jako organismus zvířat a některé výsledky tak mohou být problematické
a zavádějící.
V souvislosti s novými výzkumy a pokrokem ve vědě a technice se stále objevují
nové alternativní metody testování látek a léčebných postupů. Je tedy třeba podporovat
tento vývoj, aby v budoucnu mohly být pokusy na zvířatech zcela nahrazeny jinými
metodami. Do té doby je alespoň třeba chránit pokusná zvířata tak, aby nedocházelo
k jejich zbytečnému utrpení a strádání a zabezpečit jim potřebnou péči.
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4.3 Zvířata v zájmových chovech
V posledních desetiletích značně vzrostl počet zvířat patřících do této kategorie.
Mezi nejčastěji chovaná zvířata patří psi a kočky, jejichž počet se v rámci EU odhaduje
kolem sto miliónů.118 Tato kapitola pojednává zejména o ochraně této skupiny zvířat,
požadavcích na jejich chov a případný přesun.

4.3.1 Ochrana zvířat v zájmových chovech v EU
Ochrany zvířat v zájmových chovech se v rámci právních předpisů EU týká
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES o veterinárních podmínkách
pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovy a o změně směrnice Rady
č. 92/65/EHS. Stanovují a harmonizují se jím veterinární požadavky a kontroly
při mezinárodních obchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Také se zpřísňují
normy týkající se zvířat přicházejících ze třetích zemí. Důvodem je snaha zabránit šíření
nemocí119 a zajistit tak vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat. Prováděním tohoto
nařízení nejsou dotčena ustanovení týkající se volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin.
Vztahuje se na přesuny zvířat, která jsou uvedena v příloze I.120 Pro účely tohoto
nařízená se 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“
a přesunem „jakýkoli přesun zvířete v zájmovém chovu mezi členskými státy nebo jeho
dovoz či opětovný dovoz ze třetí země na území Společenství“. Během přechodného
osmiletého období po vstupu tohoto nařízení v platnost bylo možné zvíře identifikovat
zřetelně čitelným tetováním nebo elektronickým systémem identifikace. Po uplynutí této
lhůty je možné použít pouze elektronický systém identifikace. Tento systém musí vždy
obsahovat jméno a adresu majitele zvířete. Psi, kočky a fretky musí být provázeni pasem.
118
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Např. počet případů vztekliny se výrazně snížil na území Společenství poté, co byly provedeny programy
očkování lišek a nově zaznamenaný výskyt se týká zejména zvířat pocházejících ze třetích zemí.
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Jsou zde uvedena následující zvířata: psi, kočky, fretky, bezobratlí (s výjimkou včel a korýšů), okrasné
tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (s výjimkou drůbeže, na kterou se vztahují směrnice
Rady č. 90/539/EHS a č. 92/65/EHS), hlodavci a králíci domácí.
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Pas musí být vypracován v souladu s článkem 17 a 24 odst. 2 a vystaven veterinárním
lékařem jmenovaným příslušným orgánem a potvrzující očkování těchto zvířat
proti vzteklině. Majitel nebo fyzická osoba odpovědná za zvíře musí být schopna předložit
tento pas ke kontrole. U psů, koček a fretek mladších tři měsíce je možné za splnění
daných podmínek povolit přesun bez očkování. V případě zjištění nedostatků může být
rozhodnuto, že se zvíře odešle do země původu nebo se zvíře izoluje pod úřední kontrolou
na náklady majitele nebo fyzické osoby, která je za něj odpovědná, po dobu nezbytnou
pro splnění veterinárních požadavků. Zvíře je možné také usmrtit bez finanční náhrady,
pokud předchozí vyjmenované postupy nejsou možné.
Členské státy poskytnou o těchto opatřeních a požadavcích jasné a dostupné
informace veřejnosti a zajistí také informovanost pracovníků v místech vstupu. Vypracují
také seznam těchto míst stupu a předloží ho ostatním členským státům a Komisi.121

4.3.2 Zvířata v zájmovém chovu v českém právním řádu
Zvíře v zájmovém chovu je definováno podle ustanovení § 3 písm. e) zákona
na ochranu zvířat proti týrání jako „zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem
chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov
slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho
společník“. Do této skupiny zvířat patří zvířata, jež často označujeme za tzv. „domácí
mazlíčky“, tedy např. kočky, psi, morčata atd. Nicméně náš právní řád pojem „domácí
zvíře“ nezná. Do této kategorie je možné zařadit i jiná zvířata, pokud účelem jejich chovu
není zmiňovaný hospodářský efekt.
Úpravu ochrany zvířat v zájmovém chovu nalezneme v ustanovení § 13 zákona
na ochranu zvířat proti týrání, podle kterého je každý povinen zabezpečit těmto zvířatům
takové podmínky, aby byly zachované jejich fyziologické funkce a biologické potřeby
a nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození jejich zdraví. Pokud není možné zvířeti
tyto podmínky zabezpečit, nesmí být jako zvíře v zájmovém chovu chováno. Za dobrý stav
a zdraví zvířat odpovídá chovatel. Jejich zdraví je také chráněno ustanovením o dědičnosti,
podle kterého je zakázáno chovat zvířata tak, že by dalším generacím chyběly části těla
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovy a o změně směrnice Rady č. 92/65/EHS.
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nebo by jejich orgány byly znetvořené či nefunkční. Zajištění náležité péče je posíleno také
tím, že zvíře v zájmovém chovu nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let
bez souhlasu jejích rodičů, osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo osobě
s omezenou způsobilostí k právním úkonům.
Ustanovení § 7a a 8 citovaného zákona upravuje chov zvířat a veřejné vystoupení.
Byla vydána také prováděcí vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů
a koček. Veřejné vystoupení je definováno 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“. Pořadatel, tj. fyzická nebo právnická osoba,
která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení, má řadu povinností, např. bezpečně
manipulovat s daným druhem zvířat. Výše zmíněná vyhláška stanovuje např. věk feny
a kočky pro první zabřeznutí nebo minimální věk pro odběr štěňat od feny, který je 50 dnů
a minimální věk pro odběr koťat od kočky, který je 84 dnů, tedy 12 týdnů.
Zvláštní režim zvířete v zájmovém chovu má druh zvířete vyžadující zvláštní
péči.122 Podle ustanovení § 3 písm. g) zákona na ochranu proti týrání je jím „druh zvířete
v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky
na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování“. Vyhláška č. 411/2008 Sb.,
o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči vyjmenovává taxativně všechny tyto
druhy zvířat, patří sem např. všechny druhy primátů a krokodýlů. Podle ustanovení
§ 13 výše zmíněného zákona může být chovatelem těchto zvířat fyzická osoba starší 18 let
nebo právnická osoba, která stanovila osobu starší 18 let, které bude svěřena péče o zvíře.
K chovu je potřeba povolení krajské veterinární správy příslušné podle místa chovu
zvířete. Povolení se vydává na tři roky a může být změněno nebo odejmuto, pokud
se změnily podmínky, za kterých bylo uděleno.
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Dříve zákon na ochranu zvířat proti týrání obsahoval definici pojmu nebezpečné zvíře, ale byl
novelizován zákonem č. 312/2008 Sb., a pojem „nebezpečný druh zvířete“ byl nahrazen pojmem druh
zvířete vyžadující zvláštní péči. Tento pojem totiž nebyl zcela přesný, protože vyjadřoval spíše zvíře
nebezpečí pro člověka, než zvíře vyžadující specifickou péči.
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4.3.3 Shrnutí
Právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zájmovém
chovu neexistují. V rámci EU je upravena pouze oblast nekomerčních přesunů těchto
zvířat, a to nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovy a o změně směrnice Rady
č. 92/65/EHS.
V české právní úpravě definuje pojem zvíře v zájmovém chovu zákon na ochranu
zvířat proti týrání, který dále stanoví podmínky pro chov těchto zvířat. Související právní
úpravu nalezneme ve vyhlášce č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů
a koček a také ve vyhlášce č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní
péči.
Tzv. „domácí mazlíčci“ se stávají stále početnější skupinou zvířat v lidské péči
a nedílnou součástí mnoha domácností. Bylo tedy třeba reagovat odpovídající legislativou.
Lidé, kteří nikdy žádná zvířata nechovali, si je často pořizují, aniž by měli dostatečné
povědomí o jejich potřebách a byli seznámeni s požadavky na jejich chov. Bohužel,
následkem toho se mnoho zvířat z této kategorie později stává zvířaty opuštěnými
či toulavými. Je tedy nutné, aby široké vrstvy společnosti přistupovaly k pořízení těchto
zvířat zodpovědně a měly právní povědomí o podmínkách, které je nutné při jejich chovu
dodržovat.
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4.4 Volně žijící zvířata v lidské péči
4.4.1 Volně žijící zvířata v českém právním řádu
Ochrana volně žijících zvířat je v českém právním řádu upravena v několika
právních předpisech. Zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje v ustanovení
§ 3 písm. b) volně žijící zvíře jako „zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje
v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí“. Tento zákon dále obsahuje
ustanovení zakazující činnosti s těmito zvířaty. Další ochrana je stanovena v právních
předpisech na ochranu přírody zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a ve výše zmiňovaných předpisech CITES. Jak název napovídá, zvíře volně žijící by mělo
přednostně žít volně v přírodě. Nicméně v některých případech může dojít i k jeho držení
či chovu v zajetí, ať už na základě záchranných programů v zoologických zahradách nebo
kvůli poskytnutí nezbytné veterinární péče v záchranných stanicích.
Ustanovením § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je upravena
obecná ochrana rostlin a živočichů. Všechny druhy živočichů jsou chráněny
před zničením, sběrem nebo odchytem, který vede nebo by mohl vést k jejich ohrožení
na bytí nebo k jejich degeneraci. Co se týká ochrany volně žijících druhů ptáků,
podle ustanovení § 5a zmíněného zákon je zakázán jejich odchyt jakýmkoliv způsobem.
Nicméně orgán ochrany přírody může v určitých případech (např. v zájmu bezpečnosti
leteckého provozu) stanovit odlišný postup. Podle ustanovení § 45 zákona č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti smí být prováděn lov zvěře jen způsobem odpovídajícím mysliveckým
zásadám, zásadám ochrany přírody a ochrany zvířat proti týrání. Za účelem odchytu
je např. možné dávat do krmiva lákací a narkotizační prostředky.
Odchyt jedinců druhů původních volně žijících zvířat na území České republiky
je zakázán pro chov ve farmovém chovu, zájmovém chovu nebo chovu, jehož cílem
je domestikace, včetně drezúry.123 Tímto ustanovením je posílena snaha o zachování
populací volně žijících zvířat v místě jejich původního výskytu a zabránění jejich postupné
domestikaci.

123

To neplatí pro odchyt a chov loveckých dravců provedený v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy a pro odlov
generačních ryb pro potřeby umělého výtěru.
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Právní úprava stanoví také zakázané způsoby odchytu. Podle ustanovení
§ 14 zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně
žijící zvíře např. pomocí lepu, luků a samostřílů. Z tohoto jsou dále stanoveny výjimky,
kdy např. zákaz odchytu do sítí a smyček se nevztahuje na odchyt handicapovaných zvířat
za účelem jejich přijetí do záchranné stanice.
V případech deratizace, odchytu a usmrcování volně žijících zvířat patřících mezi
škodlivé organizmy je ale právní úprava odlišná a řídí se zvláštními právními předpisy,
kterým je např. veterinární zákon nebo zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví v ustanovení § 55 definuje ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci jako
„činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních
podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky
významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy“. Dělíme ji na běžnou a speciální.
Volně žijící zvířata nejsou předmětem vlastnictví, nicméně v některých případech
mohou být předmětem práv. Ustanovení § 2 písm. h) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
stanoví, že právem myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat,
lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy
paroží. Také výkon rybářského práva podle zákona č. 99/2004 sb., o rybářství zahrnuje lov
a přisvojování si ryb. Neoprávněný lov je postihován jako přestupek či trestný čin
pytláctví.
Podle ustanovení § 14a zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázán provoz
mobilních zařízení, jako např. exotaria, terária a akvária, v nichž jsou jedinci volně žijících
druhů umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku. Výjimkou jsou zvířata,
se kterými je pracováno v cirkusové manéži. Bližší podmínky pro chov a drezúru stanoví
vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat. Obsahuje
ustanovení o podmínkách pro chov drezírovaných zvířat a také 7 příloh, které upravují
zvláštní podmínky vybraných druhů zvířat.124 Mezi obecné podmínky patří např. umožnit
drezírovaným zvířatům péči o povrch těla a hru a zabránit stresu a vzniku stereotypního
chování obohacením životního prostředí těchto zvířat úkryty, kmeny, větvemi atd.
124

Nalezneme zde stanovení zvláštních podmínek pro chov kočkovitých šelem, medvědů, slonů, volně
žijících koňovitých, lam a velbloudů, turovitých a delfínovitých. Týkají se zejména velikosti vnitřních
prostor, venkovních výběhů, boxů a dalších specifických požadavků pro chov těchto zvířat.
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Také dorozumívání se zvířetem pro něj musí být srozumitelné a nesmí mu způsobovat
utrpení. Zvykání na nové pomůcky musí být pomalé a postupné a při drezúře mohou být
využívány pouze přirozené vlastnosti zvířete. Nepovoleným způsobem drezúry
je např. použití ohně nebo údery bičem.
Zvláštní skupinou zvířat volně žijících jsou zvířata handicapovaná, kterými
se vzhledem ke specifické právní úpravě bude zabývat následující samostatná kapitola.

4.4.2 Handicapovaná zvířata a záchranné stanice
Handicapovaná zvířata vyžadují zvláštní péči, a proto byla přijata speciální zákonná
úprava, která celou problematiku upravila detailně. Nicméně tuto právní úpravu nalezneme
ve dvou zákonech, to v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a v zákoně č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje handicapované
zvíře jako „volně žijící zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností
dočasně či trvale neschopno přežít ve volné přírodě“. V praxi je nutné nezaměňovat
handicapovaná zvířata se zvířaty toulavými v zájmových chovech (např. psi, kočky).
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pojem handicapovaný živočich
výslovně nedefinuje, ale podle ustanovení § 5 odst. 8 „každý, kdo se ujal živočicha
neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít
ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá
provozovateli záchranné stanice“. Je tedy patrné, že tato formulace se téměř shoduje
s definicí handicapovaného zvířete podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jak již bylo
uvedeno v kapitole 1.2 Vymezení základních pojmů, i zde jsou touto zdvojenou právní
úpravou používány dva pojmy, a to handicapované zvíře a handicapovaný živočich.
Toto „ujmutí se“ je upraveno také zákonem na ochranu zvířat proti týrání, konkrétně
ustanovením § 14b, podle kterého je každý, kdo se ujal handicapovaného zvířete, povinen
zajistit mu stanovenou péči nebo jej předat do záchranné stanice, popř. oznámit místo
jeho nálezu záchranné stanici. V případě, že se jedná o zvláště chráněného
handicapovaného živočicha, má fyzická osoba jedinou možnost, a to bezodkladně
jej předat k ošetření do záchranné stanice.
Co se týká vlastnictví handicapovaných zvířat a živočichů, lze se ztotožnit s tím,
že zvíře či živočich dočasně neschopný přežít ve volné přírodě, se má co nejrychleji vrátit
do volné přírody a ze strany fyzické osoby nebo provozovatele záchranné stanice
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nedochází ke vzniku vlastnického práva. Pokud jde o zvířata a živočichy trvale neschopné
přežít ve volné přírodě, nabývá k nim vlastnické právo provozovatel záchranné stanice
okamžikem jejich převzetí do této péče, popř. tehdy, kdy je tato skutečnost zjevná.
Pro úplnost je třeba uvést, že fyzická osoba nemá povinnost ujmout se handicapovaného
zvířete nebo živočicha.125
Péče o handicapovaná zvířata je upravena v ustanovení § 14b zákona na ochranu
zvířat proti týrání a mimo jiné stanovuje podmínky odborné způsobilosti osoby odpovědné
za péči o handicapovaná zvířata. K provedení tohoto zákona vydalo Ministerstvo
zemědělství vyhlášku č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu.
Upravuje podmínky pro chov těchto zvířat, vybavení a minimální velikost prostoru
pro zajištění poskytování péče pro ně a rozsah znalostí nezbytných pro získání osvědčení
o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata. V příloze 1 jsou
pak uvedeny požadavky na velikost a vybavení prostor pro vybrané druhy
handicapovaných zvířat, např. pro dravce a sovy, ježky, rysa ostrovida nebo vlka
obecného.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se zabývá především úpravou
záchranných stanic a vypuštěním handicapovaných zvířat zpět do přírody. V ustanovení
§ 3 vymezuje tento zákon záchrannou stanici a stanoví také, že ji lze provozovat
pouze na základě povolení Ministerstva životního prostředí. Záchranná stanice
je „zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči
o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit
je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje,
je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou
péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů
a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu
živočichů“. Ministerstvo životního prostředí vydalo prováděcí předpis k tomuto zákonu,
a sice vyhlášku č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných
přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška
o handicapovaných živočiších). Upravuje blíže fungování záchranných stanic a zaměřuje
se především na zapojování vyléčených handicapovaných zvířat do volně žijících populací.
125

Viz Svoboda, Petr: Péče o handicapované volně žijící živočichy. České právo životního prostředí,
28. číslo, str. 5-56.
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Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z uvedených právních předpisů
vykonávají krajské veterinární správy a Česká inspekce životního prostředí.
Hlavním cílem péče o handicapovaná zvířata je tedy jejich rychlé zotavení,
aby bylo možné je co nejdříve vrátit do plnohodnotného života v jejich přirozeném
prostředí. Právní úprava předpokládá během zotavování těchto zvířat několik fází, kterými
mohou projít. Jedná se o fáze intenzivní péče, rehabilitace, přípravy na vypuštění
a vypuštění zvířete. U odchovu mláďat pak přichází v úvahu také fáze umělého odchovu
prováděného člověkem nebo fáze adopční, kdy je mládě u adoptivních rodičů.
Fáze adopční však u některých druhů není možná, např. kočkovité šelmy (rys) odmítají
pečovat o cizí mláďata a tyto kojící matky jsou velmi citlivé na jakékoliv vyrušování,
proto není možné cizí mládě k vrhu přiložit a odchov za použití feny psa domácího nelze
považovat za adopční péči. Podrobně je upraveno vypouštění handicapovaných zvířat zpět
do přírody. Tento proces je velmi důležitý, protože na něm závisí další osud zvířete a to,
zda po úspěšném vyléčení skutečně bude moci pokračovat v životě ve volně žijících
populacích. Zvířata na to tedy musí být řádně připravena a uvedena do takového stavu,
aby jim nic nebránilo zapojit se do plnohodnotného života. Vypouštět je lze pouze
na území, kde se jejich druh vyskytuje a přednostně v místě, kde byla nalezena.
Pokud toto není možné, je třeba najít jiné vhodné prostředí. Vypuštění je možně realizovat
pouze v ročním období, které odpovídá aktivitě daného druhu. Je bezpodmínečně nutné
všechny tyto zákonné podmínky dodržovat, protože jen tak má činnost záchranářských
stanic v tomto směru smysl.126

4.4.3 Zoologické zahrady
Chov volně žijících zvířat člověkem je doložen již od počátku lidské civilizace.
Tyto chovy se postupně vyvíjely od starověkých zvířecích dvorů, přes středověké zvěřince
a menažérie po moderní zoologické zahrady. V 18. století začínají v Evropě vznikat zvířecí
parky a v roce 1792 zakládá císař František I. Štěpán Lotrinský menažérii na vídeňském
zámku Schönbrunn, která je považovaná za nejstarší zoologickou zahradu na světě. Termín
„zoologická zahrada“ odkazuje na zoologii, studium zvířat, pocházející z řeckého zôon
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Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství. Online. [cit. 22. 8. 2013]. Dostupné
z: <http://eagri.cz/public/web/file/52189/Duv_handicapy_net.pdf>.
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(ζῷον, "zvíře").127 Dříve převládala touha po poznání a možnosti pochlubit se kuriozitami
ze zvířecí říše, v současné době plní zoologické zahrady funkce oddechové, zábavné,
poučné, vědecké i záchranné. Poslední jmenovaná funkce se v souvislosti s rozvojem
lidské společnosti a jeho nepříznivými jevy a dopady na životní prostředí dostává čím dále
více do popředí. Právě při záchraně některých živočišných druhů ex situ - mimo místo
jejich výskytu, sehrávají zoologické zahrady významnou úlohu. V minulosti byly
záchranné chovy ex situ realizovány výlučně v zoologických zahradách, nicméně
v poslední

době

roste

jejich

účast

na

programech

ochrany

in

situ.

Bohužel však přes veškeré tyto pozitivní trendy lze očekávat, že vzhledem
ke stále se zrychlující lidské expanzi do nedotčené přírody poroste počet živočišných
druhů, jejichž přežití bude závislé na lidské péči. Nutnost zastavit nebo alespoň zpomalit
tuto destrukci přírody zdůraznil i E. O. Wilson předpokladem, že uspokojení současné
lidské populace ve srovnání s životním stylem běžným v Severní Americe by vyžadovalo
další dvě planety Země.128 Na světě dnes existuje přes 1500 zoologických zahrad,
které se řadí mezi nejnavštěvovanější kulturní zařízení vůbec. Je tedy nutné, aby kladly
důraz na osvětovou a výchovnou funkci, protože díky vysoké návštěvnosti mají možnost
působit na široké vrstvy veřejnosti129 a vést je tak k zodpovědnému přístupu ke zvířatům
a přírodě jako takové.130
Je zřejmé, že narušování přírodních ekosystémů a následné ohrožování populací
živočišných a rostlinných druhů je celosvětovým problémem. Při snaze o jejich záchranu
je tedy nutné spolupracovat jak na regionální, tak na celosvětové úrovni. Z mezinárodních
organizací bych zmínila Světovou asociaci zoologických zahrad a akvárií (World
Association od Zoos and Aquariums - WAZA), která sdružuje zoo, akvária a podobná
zařízení po celém světě. Podporuje spolupráci mezi zoologickými zahradami v chovu
a v péči o zvířata a také vytváří a koordinuje mnoho různých projektů a programů.
127

Živočich. Online. [cit. 12. 8. 2013]. Dostupné z <http://www.zivocich.com/navstivte-zoo>.
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Viz Jiroušek, T. Vladislav et al.: Zoologické zahrady České republiky a jejich přínos k ochraně biologické
rozmanitosti. Ministerstvo životního prostředí, 2005, str. 14. Online. [cit. 1. 7. 2013]. Dostupné
z: <http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/379B301626F7EF96C12570DC002B689B/$file/zoo.pdf>.
129

V průběhu posledních let začala vznikat řada projektů a akcí typu „1 Kč ze vstupného“ či sběr starých
mobilních telefonů, díky kterým se daří získávat nezanedbatelné finanční prostředky a zejména umožnit
veřejnosti přímou účast na ochraně zvířat.
130

Viz Kůs, Evžen: Ex situ nebo in situ? Dilema zoologických zahrad 21. století. Ochrana přírody, 2001,
ročník 66, číslo 6, str. 25-27.
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Propojuje také spolupráci mezi zoologickými zahradami a ochranářskými organizacemi
a zastupuje zoologické zahrady na mezinárodních jednáních. V rámci Evropy je významná
Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos
and Aquaria - EAZA).131
V českém

právním

řádu

upravuje

provoz

zoologických

zahrad

zákon

č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých
zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon
o zoologických zahradách. Důvodem jeho přijetí byla nutnost transponovat do našeho
právního řádu směrnici Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících
živočichů v zoologických zahradách. Hlavním cílem směrnice je zajistit ochranu volně
žijících živočichů tím, že členské státy budou vykonávat dohled nad udělováním licencí
pro zoologické zahrady. Dále zdůrazňuje zachování biologické rozmanitosti formou ex situ
v souvislosti s článkem 19 Úmluvy o biologické rozmanitosti. Velký důraz je kladen také
na mezinárodní spolupráci. Zákon o zoologických zahradách upravuje podmínky
pro vydání licence k provozování zoologických zahrad, získání dotací ze státního rozpočtu
a jiných veřejných zdrojů a kontrolu nad dodržováním povinností z něj vyplývajících
a případně sankce za jejich porušení. Ustanovení § 2 pak definuje několik základních
pojmů, jako zoologická zahrada, zvíře domácí,132 volně žijící živočich133 a provozovatel.134
Zoologickou zahradou se rozumí „trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně
7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též
zvířata domácí“ a následně je také stanoveno, co se za zoologickou zahradou
nepovažuje.135

131

Viz Roudná, Milena: Botanické a zoologické zahrad, jejich organizace a význam. Úloha botanických
a zoologických zahrad při ochraně a reintrodukci ohrožených druhů, Ministerstvo životního prostředí, Praha,
2006, str. 4-8.
132

„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.“
133

„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.“
134

„Právnická nebo fyzická osoba, která zoologickou zahradu provozuje podle tohoto zákona.“

135

Např. cirkusy a podobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat aj.
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Ústředním správním úřadem pro oblast provozování zoologických zahrad
je Ministerstvo životního prostředí, které vede evidenci těchto zahrad, provádí jejich
pravidelnou kontrolu a spolupracuje s inspekcí, místně příslušnými veterinárními správami
a Ústřední komisí pro ochranu zvířat. Zřizuje také Komisi pro zoologické zahrady
jako svůj poradní orgán. Dále rozhoduje o vydání a zrušení licence vydané podle výše
citovaného zákona, protože zoologickou zahradu lze provozovat pouze na základě
takto vydané licence. Pouze ten, kdo je držitelem této licence, může používat označení
zoologická zahrada nebo zoo. Kopie této licence pak musí být umístěna u vchodu
zoologické zahrady pro veřejnost. Výše zmíněný zákon dále stanovuje podrobné podmínky
pro získání této licence – obsah žádosti o ni, provedení místního šetření, rozhodnutí
o vydání licence atd. Žadatel musí splnit celou řadu podmínek, např. chovat živočichy
v podmínkách, které směřují k zajištění jejich požadavků na zdraví a pohodu (obohacení
výběhu vhodnými doplňky, kvalitní veterinární péče a výživa), předcházet jejich úniků,
vést o nich patřičné záznamy a evidenci, účastnit se aktivit směřujících k uchování
biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště nebo v jejich přirozeném
prostředí, provádět výchovu veřejnosti k ochraně přírody a zajistit péči o ně osobami
odborné způsobilými. Provozovatel je povinen zaslat Ministerstvu životního prostředí
každý rok výroční zprávu o činnosti zoologické zahrady, a to nejpozději do konce července
následujícího kalendářního roku. Tato výroční zpráva musí být také zpřístupněna
veřejnosti. Pravidelnou kontrolu zoologické zahrady provádí Česká inspekce životního
prostředí ve spolupráci s Komisí pro zoologické zahrady a Ministerstvem životního
prostředí. Pokud je zjištěno porušení daných podmínek, zahájí Ministerstvo životného
prostředí řízení o zrušení licence. V případě, že provozovatel odstraní zjištěné nedostatky
ve stanovené lhůtě, je řízení o zrušení licence zastaveno. Zánik licence může nastat
např. smrtí nebo zánikem provozovatele. Zrušení ani zánik licence ale nezbavuje
provozovatele povinnosti zabezpečit řádnou péči chovaným živočichům. Na podporu
provozovatele zoologické zahrady může být poskytnuta dotace ze státního rozpočtu
nebo z rozpočtu územních samosprávných celků. Jedná se zejména o podporu v oblasti
chovu volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů a vedení
jejich plemenných knih, podporu na projektech ochrany přírody, při mezinárodní
spolupráci a v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti, ale i při rekonstrukci,
výstavbě či zabezpečení zoologické zahrady.
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V České republice existuje v současnosti 15 zoologických zahrad, které jsou členy
Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Jejím cílem je napomáhat uplatňování
poslání

zoologické

zahrady

a

jejich

celkovému

rozvoji.

Zastupuje

rovněž zoo na mezinárodních odborných fórech (je členem Světového svazu ochrany
přírody – IUCN, Světové asociace zoologických zahrad a akvárií – WAZA a Evropské
Asociace zoologických zahrad a akvárií – EAZA).136
V současné době sílí tendence části veřejnosti považovat zoologické zahrady
za přežitek a zařízení, kde jsou zvířata násilně držena v zajetí pro naši zábavu a potěšení.
Nicméně vzhledem k postupné devastaci životního prostředí a v situaci, kdy je účinně
chráněn pouze zlomek volně žijících živočichů, vystupuje úloha zoologických zahrad
při záchraně ohrožených druhů živočichů stále více do popředí. Jako jeden příklad
za všechny je možné zmínit koně převalského, který je jediným dnes žijícím druhem
divokého koně a byl ve volné přírodě vyhuben na přelomu 60. a 70. let minulého století.
Přežil pouze v lidské péči a na jeho záchraně se velkou měrou podílela Zoologická zahrada
hl.

m.

Prahy,

která

vede

od

roku

1959

celosvětovou

plemennou

knihu.

V roce 2012 se také uskutečnil druhý samostatný transport koní Převalského do země
jejich předků – do Mongolska.

4.4.4 Shrnutí
V současné době je přínos zoologických zahrad v oblasti záchrany ohrožených
zvířat nesporný. Je ale nutné dbát na zabezpečení co nejvhodnějších podmínek
pro dané druhy zvířat a poskytnout jim potřebnou péči tak, aby byla zajištěna jejich životní
pohoda a možnost chovat se přirozeně. V ideálním případě by život, který ve většině
případů celý prožijí v zoologické zahradě, měl být co možná nejvíce podobný tomu,
který by prožila ve volné přírodě. Na druhé straně by tato zařízení měla na prvním místě
dbát o prospěch svých svěřenců a ne o spokojenost lidského návštěvníka. Některé druhy
zvířat jsou pak chovány jen z důvodu zvýšení návštěvnosti a kvůli jejich atraktivitě.
I s ohledem na vzdělávací funkci zoologických zahrad taková zvířata zbytečně prožijí svůj
život za mřížemi a bylo by vhodnější o nich informovat a seznamovat veřejnost jiným
způsobem, než je držet v zajetí.
136

Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Online. [cit. 22. 7. 2013]. Dostupné
z <http://www.zoo.cz/>.
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Bylo by tedy vhodné zvážit možnost, že by v zoologických zahradách byly chovány
pouze druhy zvířat, kterým hrozí ve volné přírodě vyhnutí. Je také na místě položit
si otázku, zde např. v České republice není s ohledem na její velikost až příliš vysoký počet
těchto zařízení. Do budoucna je třeba důsledně kontrolovat dodržování podmínek
stanovených při provozování zoologických zahrad, dále modernizovat ty stávající
a již nebudovat nová zařízení a podporovat vznik a fungování projektů a záchranných
programů na ochranu zvířat a jejich reintrodukci. Jen v takovém případě pak bude
existence zoologických zahrad v 21. století obhajitelná.
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Závěr
Ve své rigorózní práci jsem se věnovala právní úpravě ochrany zvířat v lidské péči.
Nejprve jsem se zabývala historií ochrany zvířat, etickou i právní, výkladu pojmů a dále
ochraně zvířat v rámci jejich jednotlivých kategorií na mezinárodní, evropské i české
úrovni.
Historie právní ochrany zvířat sahá do dob nejstarších lidských civilizací. Souvisí
s jejich postupnou domestikací a skutečností, že jejich chov se stal pro lidstvo velmi
důležitým pro jeho další rozvoj a obživu. Nicméně i přes tuto potřebu je chránit se první
zákon na ochranu zvířat podařilo prosadit až v 19. století. V posledních desetiletích pak
doznala ochrana zvířat významných změn. Cílem je ochrana každého jednotlivého zvířete
jako bytosti schopné cítit bolest a utrpení. V některých zemích se dokonce hovoří
o tzv. zvířecích právech.
I přes tento pokrok ve vnímání zvířat a snahou uchránit je zbytečné bolesti
a strádání, dochází v dnešní době k jejich využívání v obrovském měřítku. Etika chování
ke zvířatům ustupuje do pozadí kvůli uspokojení zájmů a potřeb člověka. V živočišné
zemědělské produkci je používán pojem tzv. intenzivních velkochovů a zvířata a výrobky
z nich jsou předmětem mnohdy výnosného obchodu. Zabývala jsem se tedy vymezením
minimálních standardů při chovu zvířat a zabezpečením ochrany zvířat při mezinárodním
obchodu. Na mezinárodní úrovni byly v některých oblastech chovu zvířat uzavřeny
mnohostranné smlouvy. V souvislosti s rozvojem moderních technologií je třeba tyto
dohody přizpůsobovat nejnovějším poznatkům tak, aby se životní podmínky zvířat v lidské
péči nadále zlepšovaly. Je tedy nutné rozvíjet mezinárodní spolupráci v této oblasti,
zejména předáváním informací a pořádáním pravidelných konzultací, protože zvířata
je třeba chránit bez ohledu na to, v jakém státě se nacházejí. Zároveň je ale nezbytné
dodržovat stanovené závazky, což je podle mého názoru v současnosti největší problém.
Bez vybudování totožných a funkčních kontrolních mechanismů v jednotlivých státech
nebude v praxi nikdy dosaženo toho, co je cílem těchto dohod.
Ve své práci jsem se dále věnovala ochraně zvířat v lidské péči v rámci Evropské
unie, jejíž je Česká republika členem. Ochrana zvířat se stala jednou z priorit EU a byly
stanoveny nové cíle pro zabezpečení jejich dobrých životních podmínek. Ochranu
jednotlivých zvířat, ať už při přepravě, porážení nebo pokusech, upravují směrnice
a nařízení. Lze konstatovat, že životní podmínky zvířat v EU přesto nejsou na stejné
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úrovni. Jedním z důvodů je rozmanitost chovu zvířat v jednotlivých státech, jeho specifika
a rozdílné klimatické podmínky. Hlavním problémem je ale skutečnost, že směrnice nejsou
včasně a správně implementovány, náležité aplikovány, dodržovány a transpoziční
opatření nejsou patřičně vymáhána. Právní předpisy EU pak nejsou plně uplatněny a není
dosažen zamýšlený výsledek, tedy zlepšení životních podmínek zvířat. V některých
případech pak dochází k tomu, že státy, které splní všechny požadavky, jsou
znevýhodněny na trhu. Konkrétně je možné uvést příklad zákazu chovu nosnic
v neobohacených klecích. I přesto, že byla stanovena dostatečně dlouhá lhůta pro jeho
provedení jednotlivými státy, některé státy tuto lhůty nedodržely a byly zvýhodněny nižší
cenou vajec. Některá ustanovení jsou pak příliš obecná na to, aby jejich dodržování mohlo
být vymáháno. Lze shrnout, že v oblasti ochrany zvířat v rámci EU je třeba klást důraz na
správnou implementaci směrnic všemi členskými státy, kontrolu dodržování stanovených
podmínek, v případě jejich porušení účinné sankcionování a stanovení jasných
a jednoduchých pravidel pro nakládání se zvířaty.
V České republice upravuje ochranu zvířat v lidské péči řada právních předpisů.
Veřejnoprávní předpisy je možné rozdělit do skupiny zaručující tzv. přímou ochranu
a do skupiny zaručující tzv. nepřímou ochranu. Jedním ze základních zákonů, zaručujících
tzv. přímou ochranu, je zákon na ochranu zvířat proti týrání. Obsahuje preambuli, podle
které jsou zvířata stejně jako člověk živými tvory a zakazuje týrání zvířat. Tento zákon byl
již několikrát novelizován. Změny přinesla také jeho novela v roce 2013, která mimo jiné
zpřesnila některá jeho ustanovení a podle potřeby praxe doplnila ustanovení nová. Došlo
ke snížení administrativní zátěže pořadatelů veřejných vystoupení a obcí, zrušení řádů
ochrany zvířat při chovu a zvýšení úrovně kurzů v oblasti ochrany zvířat tím, že byla
zavedena akreditace školících zařízení. Byla zavedena možnost uložení nové sankce,
a to zákaz chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání týraného zvířete. Také zpřesnění
právní úpravy uložení zvláštního opatření podle § 28a výše zmíněného zákona lze jedině
přivítat. Nicméně nadále přetrvávají některé výkladové a aplikační nedostatky či nevhodná
úprava některých institutů. Je možné zmínit neexistenci právní definice pojmu „útulek“
nebo výkon státní správy např. v případě projednávání přestupků a správních deliktů,
kdy totožnou věc řeší orgán veterinární správy a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností. V praxi tato nešťastná dělba kompetencí způsobuje časově náročný
a neefektivní způsob vedení těchto řízení. Bohužel, i přes časté diskutování tohoto
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problému v odborných kruzích nebylo dosud dosaženo konsensu, neboť jediným
uspokojivým řešením se jeví projednávání těchto řízení jedním orgánem státní správy.
Vzhledem k povaze věci by to měla být příslušná krajská veterinární správy, která s tímto
zejména z finančních důvodů nesouhlasí. Nelze tedy předpokládat, že by daný problém byl
v blízké budoucnosti vyřešen.
V souvislosti s výše uvedenými změnami bylo navrhováno také právo vstupu
Policie České republiky do obydlí v případě podezření, že se tam nachází týrané zvíře.
Tato novela ovšem nebyla schválena. V tomto případě se ztotožňuji s názorem, že přínos
této úpravy vyváží rizika spojená s jejím případným zneužitím. Pokud existuje důvodné
podezření, že se v obydlí nachází týrané zvíře, tedy živý tvor schopný pociťovat bolest
a utrpení, je dle mého názoru vstup policisty do něj plně obhajitelný.
Ke zlepšení kvality ochrany zvířat přispělo i přijetí nového trestního zákoníku
s účinností od 1. ledna 2010. Jedná se zejména zavedení nové skutkové podstaty zanedbání
péče o zvíře z nedbalosti a zpřísnění trestů, které lze za týrání zvířat uložit. V praxi
je ovšem třeba využívat i horní hranice trestních sazeb. V soukromoprávní oblasti přinese
změnu nový občanský zákoník, podle kterého již zvíře nebude věc, a ustanovení o věcech
se na něj použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze. Tento hodnotový
posun v občanském právu je jistě pozitivní změnou v souvislosti s vnímáním zvířat
jako živých tvorů. Nicméně podle mého názoru není dostatečně jasně a přesně vymezeno,
čím tedy zvíře je a až následně bude soudní judikaturou dořešeno, která konkrétní
ustanovení odporují povaze zvířete jako živého tvora a která nikoliv. Lze shrnout, že
právní úprava ochrany zvířat v lidské péči v České republice je na poměrně vysoké úrovni
a v posledních letech se situace v této oblasti zlepšila. Nadále je ale třeba zlepšovat
zejména její uplatňování v praxi.
Přeji, si aby bylo zvíře chápáno jako živý tvor celou naší společností a právní
úprava sloužila pouze ke korekci našeho chování. Mahátma Gándhí řekl, že „velikost
národa a jeho morální pokrok můžeme posuzovat podle způsobu jeho zacházení
se zvířaty“. Doufám tedy, že další generace budou vychovávány v přirozené úctě
ke zvířatům a budeme tak moci být na náš národ hrdi.
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Resumé
The topic of this thesis is „Legal regulation of protection of animals in human
care“. The purpose of this thesis is to describe and analyze legal regulation of animal´s
protection. It is divided into four chapters.
The first chapter is the introduction to the whole topic and deals with ethical
and legal history of animal´s protection. The history of legal protection of animals is dated
in times when there were the earliest human civilizations. These beginnings are related
to the domestication of animals and the fact that their breeding has become very important
to further development of mankind. Despite this need to protect animals the first protection
law was passed in the 19th century. The aim to protect each individual animal as a being
capable of feeling pain and suffering was discussed in the last decades. Nowadays,
the theory of the animal´s rights is the issue of debates. This chapter also describes
the most important terms in this area, including animal welfare.
The second chapter deals with the protection of animals at the international,
European and Czech level. The first international legal instruments laying down
the conditions for the use of animals were elaborated at the Council of Europe
in the second half of the 20th century. These conventions are concerned with the principles
for the transport, the farming, the slaughtering of animals and for experimental purposes
and as a pet. The European Union activities in this area started with the recognition
that animals are sentient beings. The European Union Strategy for the Protection
and Welfare of Animals 2012-2015 was adopted. This Strategy is the plan that mapped out
the aims to be achieved in this period. So far, animal welfare legislation has improved
the welfare of many of European farms, experimental animals and so on. But still more
consistent enforcement of existing legislation is necessary. The history of Czech legislation
and description of current situation in this area is discussed in this chapter too.
Next chapter analyzes the protection of animals in Czech law in detail. The basic
law related to animal protection against cruelty is the Act No 246/1992 Coll. Its aim is to
protect animals of pain, suffering and killing them without any reason. This act prohibits
the cruelty to animals and also all forms of promoting it. It defines the activities which are
considered as cruelty to animals and the animal protection authorities too. Homeless, lost
or abandoned animals, typically dogs and cats mean a long-term problem. In these cases,
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animal shelters are needed to provide a safe environment until the animals are reclaimed by
its owner or placed in a new home. The cruelty to animals is considered as administrative
or criminal act.
Last chapter defines the basic categories of the animals. These categories are: farm
animals, experimental animals, wild animals and pets. It always depends on the purpose for
which the animal is kept. Legal protection of animals in human care in the Czech Republic
is on high level. Furthermore, the situation has improved in recent years. But still it is
necessary to educate the next generation in respect to animals as living beings.

123

Abstrakt
Tato rigorózní práce se podrobně zabývá ochranou zvířat v lidské péči. Je rozdělena
na čtyři základní kapitoly. V první kapitole se věnuje etické a právní historii ochrany zvířat
a výkladu pojmů včetně krátkého pojednání o pojmu welfare. Druhá kapitola se zabývá
základními prameny právní úpravy této oblasti na mezinárodní, evropské a české úrovni.
Dále jsou zmíněny úmluvy týkající se ochrany zvířat v lidské péči uzavřené v rámci
mezinárodní organizace Rady Evropy. Ochrana zvířat se stala jednou z priorit Evropské
unie a byla stanovena nová strategie pro zlepšení jejich životních podmínek. Je zmíněn
historický vývoj právních předpisů České republiky, které chrání zvířata. Následně
je shrnuta stávající česká právní úprava této oblasti včetně posledních změn.
Další kapitola podrobně analyzuje ochranu zvířat v lidské péči v České republice.
Základním právním předpisem ochrany zvířat proti týrání je zákon na ochranu zvířat proti
týrání. Zakazuje týrání zvířat a definuje, co se takovýmto jednáním rozumí. Dále je
pojednáno o problematice opuštěných a toulavých zvířatech. V případě týrání zvířete
nastupuje správní nebo trestní sankce. Poslední kapitola se zabývá ochranou zvířat podle
jejich jednotlivých kategorií. Ochrana jednotlivých zvířat v Evropské unii jako zvířat
hospodářských, pokusných a při přepravě, porážení, je upravena nařízeními a směrnicemi.
V práci je také obsaženo hodnocení platných právních předpisů, jejich vhodnost z hlediska
možnosti jejich aplikace v praxi a možná řešení některých nedostatků.

Abstract
This rigorous thesis analyzes in detail the legislation relating to the protection
of animals in human care. It is divided into four chapters. The first chapter is dedicated
to ethical and legal history of animal´s protection and describes the basic terms including
animal welfare. The second chapter deals with the legal sources of this protection
at international, European and Czech level. The conventions of the Council of Europe
concerning the protection of animals in human care are mentioned. The protection
of animals has become one of the priorities of the Europen Union and also the new strategy
for improving their living conditions was adopted. Czech legal history of animal protection
is mentioned too. The thesis refers to Czech legislation of this area including latest
novelization.
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Next chapter analyzes the protection of animals in human care in the Czech
Republic in detail. The basic law related to the animal protection against cruelty is the Act
No 246/1992 Coll. This act prohibits the cruelty to the animals and defines the activities
which are considered as a cruelty to the animals. The issue of homeless and abandoned
animals is discussed. In a a case of the cruelty to the animals, the punishment is
administrative or criminal penalty. Last chapter deals with the categories of animals.
The protection of animals as individual living beings for farming, experimental purposes
or during the transport or slaughtering is regulated by directives and regulations
in the European Union. The thesis also evaluates the appropriateness of existing
legislation, the possibility of their application in practise and suggests its possible
improvements from the author´s point of view.
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