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ABSTRAKT  
Autoři se v předložené studii zaměřili na úzký aspekt ochrany životního prostředí, který je ale z 
hlediska právního poměrně dlouhodobě dobře vymezen, na rozdíl od jiných oblastí, které jsou v 
intenzivním vývoji. Zákaz týrání zvířat, jako jedna z poměrně úzkých oblastí ochrany environmentu je 
dlouhodobě patrná v historii právní úpravy České i Slovenské republiky. Přesto však existují mnohá 
slabá místa, pojmové nepřesnosti či nedostatečná akceptace novodobých konceptů, které se 
neprojevují dostatečně v novelizaci právní úpravy. Ve studii je analyzován a diskutován právní stav v 
oblasti ochrany zvířat před týráním, se zaměřením na lokální úroveň právní ochrany podmíněný 
především lokálními kontrolními mechanismy a aktivitami. Jejich nejběžnějším realizátorem jsou 
složky obecní správy, mezi nimi obecní a městské policie. I proto je jim věnována významná pozornost 
v této studii. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ochrana, týrané zvíře, zákaz, právní úprava, obecní policie. 
 

ABSTRACT  
In the presented study, the authors focused on the narrow aspect of environmental protection, which, 
however, is relatively well defined in terms of law, in contrast to other areas that are in intensive 
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development. The ban on animal cruelty, as one of the relatively narrow areas of environmental 
protection, has long been evident in the history of the legislation of the Czech and Slovak Republics. 
Nevertheless, there are many weaknesses, conceptual inaccuracies or insufficient acceptance of 
modern concepts, which are not sufficiently reflected in the amendment of the legislation. The study 
analyzes and discusses the legal situation in the field of animal protection against cruelty, focusing on 
the local level of legal protection conditioned primarily by local control mechanisms and activities. 
Their most common implementers are the municipal administration, including the municipal and city 
police. Therefore, they are given significant attention in this study. 
 
KEY WORDS: protection, abused animal, ban, legislation, local police. 
 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY  
 
Problematika ochrany zvířat proti týrání je v současné době upravována účinným právním předpisem, 
tj. zákonem č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti 
týrání“), kde hlavní cíl ochrany zvířat proti týrání je vymezen již preambulí tohoto zákona: „Zvířata 
jsou stejně jako člověk živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, zasluhují si proto 
pozornost, péči a ochranu ze strany člověka“. [1] 
Již v rámci vstupu České republiky do Evropské unie se musela česká právní úprava v širším 
historickém kontextu„ex lege“přizpůsobit evropským standardům na ochranu zvířat. Z pohledu užší 
historické retrospektivy byla toliko v určujícím období provedena rozsáhlá novela „zákona na ochranu 
zvířat proti týrání“, např. jižzákonem č. 312/2008 Sb.(úplné znění právního předpisu bylo následně 
vyhlášeno pod číslem 409/2008 publikovaném ve Sbírce zákonů) etc. O značné dynamičnosti vývoje 
právní úpravy zkoumané tematické oblasti svědčí následná „ex lege“ iniciativa zákonodárce ČR, kde 
byl recentně dne 4. prosince 2020 ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., 
kterým se dílem mění „zákon na ochranu zvířat proti týrání“a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisůVětšina ustanovení novely „zákona na ochranu zvířat proti 
týrání“ nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2021. Některá eklekticky vymezená ustanovení novely cit. zákona 
nabyla či bude nabývat účinnosti později, a to od určujícího data např. 1. 4. 2021, 1. 7. 2021, 1. 1. 
2022 a 1. 1. 2027.„Zákon na ochranu zvířat proti týrání“dálesouhrnně pojednává o možném kritickém 
ohrožení zvířat. Mimo jiné definuje základní pojmosloví a východiska, principy a právní vztahy, které 
souvisejí s touto oblastí.Zmíněny jsou jisté právní konstrukce vztahující se k zaručení ochrany před 
týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud bylo způsobeno, byť i 
z nedbalosti, která jsou vynutitelná státní mocí. Zakazuje jakékoli formy propagace týrání zvířat. 
 
Přímo souvisejícími účinnými zákonnými právními předpisy jsou např: 
 

• zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
• zákon č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 
Dalšími souvisejícími podzákonnými tzv. „prováděcími“právními předpisy k „zákonu na ochranu 
zvířat proti týrání“ jsou např.: 
 

• vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., 

• 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… etc. 

 



 

 143 

 
VLIV NADNÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY ZVÍŘAT (HISTORICKÁ 
RETROSPEKTIVA, STAV A VÝVOJ) 
 
Dle názoru autorů studie „de lege lata“ právní úprava zkoumané tematické oblasti tolikovyjadřuje 
ambici poskytovat legitimně tzv. „právní nástroje“, směřované k zabezpečení ochrany zvířat. Je 
neoddiskutovatelným faktem, žez pohledu historické retrospektivy značná dynamičnost vývoje právní 
úpravy„ochrany zvířat“ v rámci legislativního prostředí České republiky byl premisivně determinován 
již samotnýmvstupem České republiky do Evropské unie (dále jen „EU“), kdyrecentně 
upotřebitelnéúčinné právní nástroje, mimo jiné reflektují dodržování pravidel tzv. „evropského 
práva“s tím, že členství České republiky v „EU“ toliko znamená legitimitu spolupráce a respektování 
daných norem s ostatními členskými státy, včetně udržování nejen politických, ale i obchodních a 
dalších vztahůetc. Dochází např. k úzké spolupráci i v rámci obchodování se zvířaty etc. Vzhledem 
k naznačenému podnikání, samozřejmě narůstá i celospolečenská potřeba ochrany zvířat. V rámci 
evropského prostoru je tak s ohledem k hierarchii právního řádu vydána řada rozmanitých právních 
předpisů o ochraně zvířat.[13]. Tyto právní předpisy pak v sobě zpravidla obsahují např. specifikované 
určení „míry zacházení se zvířaty“, jejíž překročení je považováno za nepřijatelné, určení „odborného 
dozoru nad ochranou zvířat“ a případné postihy za porušování pravidel chování směrovaných 
k ochraně zvířat apod. Je dále taktéž neoddiskutovatelným faktem, že zejména evropské společenství 
by tedy mělo komplexně ochránit samotnou existenci zvířat, zavazovat nejen občany členských států 
„EU“, ale i instituce, fyzické a právnické osoby k jejich plnění a dodržování etc. Pro inspirativní 
komparaci lze laickou i odbornou veřejností vnímat jako velmi „pokrokový“tzv. „švýcarský zákon“, 
účinný již od 1. září 2009,kdy tento zákon [13] „ochraňuje domácí a hospodářská zvířata před izolací 
a nepřirozenými životními podmínkami. Pamatuje na tzv. „sociální zvířata“, jako například morčata, 
která musí být chována minimálně v párech. Držet v osamění jedno morče, králíka, ptáka nebo 
podobné zvíře, je nyní zakázáno. Švýcarští farmáři musí aplikovat nový zákon také na hospodářská 
zvířata. Telata mohou být držena pouze ve skupinách a s výběhem. Jsou také nové minimální velikosti 
stájí a klecí. 0.5 m² pro dvě morčata, 14 x 30 cm pro nosnice (klecový chov je zakázán již 27 let), 12 
m² pro koně. Majitelé psa jsou povinni absolvovat vzdělávací kurz péče o psa, který zahrnuje jak 
teoretický, tak praktický trénink. Kurz je povinný i pro starší dámy, které mají např. pouze „pudla“. 
Krávy není dovoleno držet ve stáji déle než dva týdny v jednom kuse. Musí být minimálně 90 dní v roce 
chovány tzv. „free-range“ způsobem, což zahrnuje 30 dní výběhu v zimě. Hlodavci musí být drženi v 
prostředí, které nejvíce odpovídá jejich přirozeným potřebám. Musí jim být poskytnut materiál na 
hlodání a hobliny jako podestýlka. Státní veterináři vysvětlují: „Úctu a respekt dlužíme i malým 
zvířatům.“ Vedle úcty k člověku švýcarská ústava zahrnuje také pojem „úcty k živé bytosti“. [14] 
 
Vzhledem k tematické přiléhavosti teoreticky orientované subkapitoly studie je zapotřebídále taktéž 
v historicky podmíněném kontextu zmínit i existenci další normy a to tzv. „Protokolu o ochraně a 
dobrých životních podmínek zvířat“, který byl připojený k Amsterdamské smlouvě, jež vešla 
v účinnost již 2. října 1997. Pozn. spoluautorů studie:Na něj navázalo „Usnesení o akčním plánu 
Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006-2010“.  
 
Tento akční plán se v určující době zaměřoval na pět hlavních oblastí: 

• zvýšení minimálních standardů pro tzv. „WELFARE“ zvířat, 
• podpořit a propagovat alternativní metody pokusů bez využití zvířat, 
• zavést standardizované ukazatele úrovně ochrany zvířat, 
• zvýšit informovanost veřejnosti, 
• podpořit mezinárodní iniciativy na poli ochrany zvířat.[13] 

 
Lze se přiklonit k zprostředkovaně vyhodnocovaným názorovým proudům odborné veřejnosti, tj. že se 
jednalo o velmi zdařilou taktiku, vztahující se k faktickému naplnění „ochrany živých tvorů“. 
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Strategieparadigmatických kontur shora naznačeného „akčního plánu“ bylataktéž cíleně a žádoucím 
způsobem implementována do konkrétních nadnárodních právních předpisů a to např.:  
 

• Rozhodnutí Rady týkající se Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské 
účely (78/923/EEC), 

• Směrnice Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států ohledně ochrany 
zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (86/609/EHS), 

• Usnesení Rady o podpisu Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a 
jiné vědecké účely (86/C 331/01), 

• Usnesení zástupců vlád členských států Evropských společenství shromážděných v Radě o 
ochraně zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (86/C331/02) 

• Rozhodnutí Rady o uzavření Evropské dohody o ochraně jatečních zvířat (88/306/EHS), 
• Směrnice Rady o ochraně zvířat při porážení nebo utrácení (93/119/ES), 
• Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1255/97 co se týče použití míst zastávek, 
• Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 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, 
• Doporučení Komise týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné 

vědecké účely a péči o ně (2007/526/ES), 
• Rozhodnutí Komise o finančním příspěvku Společenství na rok 2008 na pilotní projekty a 

přípravné akce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2008/466/ES) etc. 
 
 
POTŘEBNOST PREGNANTNĚ VYMEZENÉHO POJMOSLOVÍ ZKOUMANÉ OBLASTI 
 
Zejména z důvodu úžeji uchopeného teoretického diskursu, vyjadřujícího mimo jiné pro účely 
fakticity „ochrany veřejného práva“ v rámci zkoumané tematické oblasti potřebnost pregnantního 
vymezení  základního pojmosloví v dané oblasti rovněž v historické optice připomenoutv rámci 
legislativního prostředí České republiky již recentně zrušený zákon č. 40/1964 Sb., tj. (již „neúčinný“) 
„občanský zákoník“, který tzv. „ex lege“ nedefinoval samotný pojem „zvíře“ s tím, že subsumoval 
základní východiska a legitimitu právního postavení zvíře, např. s ohledem k v minulé době aplikačně 
využívanému ustanovení §§ 127 odst. 1 (viz.  souvislosti s povinnostmi vlastníka věci), 599 odst. 1 
(ohledně uplatnění vad věci) a 620 odst. 1 (záruční doba). Logicky vzato se za dílčí institut „ochrany 
zvířat“ mohl považovat i institut „náhrady škody“, ve vztahu např. k úhradě léčebných výdajů 
„týraného“ či „poraněného“ zvířete etc.) – viz. např. aplikace ustanovení § 415 již recentně 
zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., tj. již neúčinného „občanského zákoníku“. [15]Pozn. spoluautorů 
studie: Srov. aktuálně ustanovení § 494v rámci legislativního prostředí České republiky recentně 
účinného zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový 

občanský zákoník“), kdy (viz cit. shora uvedené ustanovení § 494 cit. zákona), kdy„Živé zvíře má 
zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech 
se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze“.Dle nového 
občanského zákoníku, zvíře již není věcí v právním smyslu, nicméně ustanovení o věcech se na něj 
použijí obdobně v tom rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Jde o důsledek moderního 
legislativního jevu, který se nazývá „dereifikace“, tj. „odvěcnění“ zvířat.Při hodnocení shora 
naznačené tzv. „dereifikace“ („odvěcnění“)zvířete v recentně účinnémlegislativním prostředí České 
republiky, lze mimo jiné souhlasit s dílem vyjadřovaným názorovým proudem odborné veřejnosti, tj. 
že „potenciál této změny byl však tolikovyužit zhruba z poloviny etc.  „Nový občanský zákoník“ má 
sice ambici „ex lege“ konstatovat, že „zvíře není věcí“, tedy že je „hodnotově něčím významnějším“, 
než-li věc v právním smyslu a v mnoha aspektech zvláštní povahu zvířete reflektuje. Jiné aspekty 
naproti tomu zůstaly„dereifikací“zvířete nedotčeny.Pro zmínku však stojí inspirativně připomenout, 
že „Nový občanský zákoník“se tak v souvislosti se zvířetem na jednu stranu, snad až nadbytečně, 
zabývá otázkou „odměny za oplodnění zvířete“ (viz aplikace ustanovení § 1073 odst. 2 „nového 



 

 145 

občanského zákoníku“) či vletu roje včel do cizího obsazeného úlu (viz aplikace ustanovení § 1014 
odst. 1 „nového občanského zákoníku“). Spoluautoři studie se zprostředkovaně plně přiklání k názoru, 
kdy na druhou stranu „nový občanský zákoník“ však dílem v optice „de lege lata“ stavu opomíjí„ex 
lege“aplikačně ukotvit úpravu situací, které v souvislosti se zvířetem v praxi připadají spíše v úvahu s 
tím, že lze souhlasit „de lege ferenda“ souhlasit s doporučenímlegislativního ukotvení např. jak A) 
Kratší doby pro vydržení zvířete, tak iB) Důslednější úpravu náhrady nemajetkové újmy při usmrcení 
zvířete. [1] 
Ochranu zvířat proti týrání však v „lex specialis“ optice vymezuje zejména„zákon na ochranu zvířat 
proti týrání“. 
Z názvu zákona by tedy mělo explicitně a logicky vyplynout, že se jedná o veškerá zvířata bez rozdílu 
jejich stavební stránky těla. Dílčí novela „zákona na ochranu zvířat proti týrání“, tj. zákona č. 
312/2008 Sb. však nezařazuje do tohoto pojetí i bezobratlé tvory a do současné doby pojem 
„ZVÍŘE“definovaný v aplikaci ustanovení § 3 písm. a) „zákona na ochranu zvířat proti týrání“ stále 
nijak nepozměnila, tj. kdy „zvíře je každý živý obratlovec kromě člověka, nikoliv však plody nebo 
embrya“. [13]. 
 
Pojem „zvíře“ se následně kategorizuje do níže uvedených taxativních skupin. Pokud se jedná o zvíře, 
které žije samovolně ve volné přírodě, tak toto si zcela logicky nemůže „kdokoli“ přivlastnit. Toto 
vymezení patří zpravidla i volně žijícím živočichům. 
 

• Zvíře v zájmovém chovu-zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to 
buď chované v prostorách k tomu určenýchnebo v domácnosti, jehož chov slouží především 
zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník(viz. aplikace 
ustanovení § 3 písm. e)„zákona na ochranu zvířat proti týrání“)).  
 

• Zvíře v lidské péči-zvíře,které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka (viz. aplikace 
ustanovení § 3 písm. c) „zákona na ochranu zvířat proti týrání“)). 
 

• Handicapované zvíře-volně žijící zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných 
okolností dočasně či trvale neschopno přežít ve volné přírodě (vizaplikace ustanovení § 3 
písm. f) „zákona na ochranu zvířat proti týrání“)). 
 

• Druh zvířete, vyžadující zvláštní péči-takový druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem 
ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, 
napájení, případně ošetřování (vizaplikace ustanovení § 3 písm. g) „zákona na ochranu zvířat 
proti týrání“)). 
 

• Pokusné zvíře-každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, včetně volně žijícího 
zvířete, samostatného života schopné larvální formy nebo rozmnožování schopné larvální 
formy (viz. aplikace ustanovení § 3 písm. j) „zákona na ochranu zvířat proti týrání“)), kdy 1) 
Živý obratlovec, který je nebo má být použit k pokusům, s výjimkou člověka, včetně 
samostatně se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného 
vývoje, nebo 2)Živý hlavonožec, který je nebo má být použit k pokusům. Za pokusné zvíře se 
považuje také zvíře, které je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium uvedené v bodě 1, 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, 

 
Ze shora naznačeného pojmosloví, vztahujícímu se k „lex specialis“ vymezeného pojmosloví 
„pokusné zvíře“,lze mimo jiné naznačit, že se nejedná pouze o zvířata, které jsou za tímto účelem 
vychovávána, ale také tzv. o „volně žijící zvířata“, která se pro pokusy využívají. Tato zvířata proto 
mohou vyrůstat ve svém přirozeném prostředí a nikoli pouze v uměle vytvořených podmínkách. Dále 
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zvířectvo opatrované v zájmovém chovu má velmi blízko k chovu hospodářských zvířat. Dle názoru 
spoluautorů předkládané studie ochranu hospodářských zvířat před týráním definují zákony pouze 
okrajově. Podle mého názoru by zde měl být kladen důraz přednostně, jelikož hlavně tato zvířata jsou 
hlavním cílem nelidského jednání a týrání chovatelů či jiných osob, které v této oblasti pracují např. ve 
„výkrmnách“, na „jatkách“ či při „transportu“ etc.[4]. 
 

• Hospodářská zvířata-zvířata využívána převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, hrabavá 
a vodní drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata v tzv.“ farmovém chovu“, např. 
ryby a včely (viz. aplikace ustanovení § 3 zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“). 
 

• Chovatel-osoba, která je povinna chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které 
vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce, zdravotní stav a předcházet poškození 
jejich zdraví (viz aplikace ustanovení § 4 odst. 1 písm. a)„veterinárního zákona“)). 

 
Vymezení právní úpravy chovatele je velmi široké a jeho další úprava se nachází v souvisejících 
zákonech (např. shora uvedený „zákon na ochranu zvířat proti týrání“etc.) Tyto povinnosti mají za 
svůj hlavní cíl, aby „zvířata byla chována ve vhodném prostředí, vzhledem k jejich životním 
podmínkám“. Právní úprava má proto především chránit zvířata před negativně vymezeným 
„neodborným zacházením“, nedodržováním tzv. „welfare“ a také „nedostatečnou veterinární pomocí“.  
 
„Zákon o veterinární péči“ taktéž „ex lege“upravuje problematiku: 
 

• Odchytu toulavých a opuštěných zvířat a to zejména psů, koček a jiných domácích 
zvířat.Definované vymezení základního pojmosloví, hmotněprávní a procesněprávní 
nástroje poskytuje taktéž i shora„lex specialis“ demonstrovaný„zákon na ochranu zvířat 
proti týrání“. 
 

• Opuštěnéhozvířete, tj. zvířete 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 (viz. aplikace ustanovení§ 3 
písm. i) „zákona na ochranu zvířat proti týrání“)). 
 

• Toulavého zvířete, tj.zvířete 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 (viz. aplikace ustanovení § 3 
písm. h) „zákona na ochranu zvířat proti týrání“)). 

 
Jedná se tedy o „zvíře“, které se tzv. dostalo „mimo účinný dohled ze strany chovatele“. Dochází tímto 
k porušení základních povinnosti o chování zvířat.  
 
KLASIFIKACE TÝRÁNÍ ZVÍŘAT  
 
Legislativně upravuje zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tato veřejnoprávní norma pregnantně 
vymezuje pojem „týrání zvířat“ a to dle taxativně vymezených specifických okolností. Samotná 
enumerace tohoto pojmu vychází z ustanovení § 4 odst. 1 „zákona na ochranu zvířat proti týrání“, 
který je vymezen následovně: 
 

• nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a 
prokazatelně překračují jeho síly 
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• 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,  

• 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, 

• 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, omezovat bez nutnosti svobodu pohybu 
nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete), 

• 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, 

• opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat,  
• překrmovat nebo krmit zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k záchraně jeho 

života nebo zachování jeho zdraví,  
• chovat zvířata v nevhodných podmínkách, v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními 

právními předpisy nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení. 
 
Dnešní doba s sebou přináší i mnoho změn, co se týče samotného vzhledu zvířat, jedná se např. 
oodstraňování „pachových žláz“, „drápů“, „zubů“ či „kupírování uší“, které spadají pod tuto právní 
ochranu. 
 
Zákonodárce České republiky odůvodněně nezahrnul k případnému sankcionování v rámci „ochrany 
zvířat proti týrání“ tzv. „kupírování ocasu“ s tím, že tento úkon plní svojí úlohu při výkonu činností 
především u vybraných plemen „pracovních“ a „loveckých“ psů etc. Do této problematiky spadá i 
takové jednání, které způsobí zvířeti právně formulované tzv. „jiné utrpení“.Obdobně jako týrání 
zvířat jsou zakázány i jakékoli formy „propagace týrání zvířat“. Za ně se především považuje 
vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zakázaný „okrasný“ 
zákrok, na veřejném vystoupení zvířat, a také zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k 
postupům, praktikám chovu nebo výcviku, odchytu nebo usmrcování, úpravám vzhledu zvířete a 
zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete, pokud v doprovodné informaci není 
uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané etc. 
 
Pokud se „kdokoliv“ dozví o skutečnosti nasvědčujících, že došlo či dochází k týrání zvířat nebo má 

informace o místech kde se týrané či týraná zvířata nachází, měl by to neprodleně oznámit dotčeným 
orgánům, který zákon vymezuje jako tzv. „gestory“ (viz. např. „orgány ochrany zvířat“). Jakákoliv 
relevantní informace z podezření týrání zvířat se může uplatnit samozřejmě písemně nebo ústně, např. 
směrem k místně a věcně příslušnému inspektorátu krajské veterinární správy, či přímo k obecnímu či 
městskému úřadu (příslušný odbor životního prostředí) nebo směrem k místně a věcně příslušným 
základním útvarům Policie ČR, ale i orgánům obce, resp. obecní (městské) policii apod. Celou 
záležitost lze samozřejmě oznámit ijiným nestátním subjektům, ochranářským organizacím, které se 
zabývají ochranou zvířat.V závěru této části studie bychom rádi s poukazem k legislativní 
roztříštěnosti zkoumané tematické oblasti vymezili, respektive odlišili základní právní předpisy, 
vymezující nástroje tzv. „přímé“ochrany zvířat, které jsou implementována zejména v jednotlivých 
ustanoveních příslušných zákonnýchčipodzákonných právních předpisů. Viz srov. vybraná 
veřejnoprávní ustanoveníshora uvedeného „zákona na ochranu zvířat proti týrání“, kdytaxativně 
uvedené sankce za spáchání protiprávního jednání týrání zvířat jsou kromě „lex specialis“ shora dílem 
vymezeného „zákona na ochranu zvířat proti týrání“implementovány rovněž ve zvláštní části 
„trestního zákoníku“ etc. Dále„zákona o veterinární péči“, „zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky, ve znění pozdějších předpisů + navazující podzákonné právní předpisy: např. Vyhláška č. 
75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, vyhláška č.208/2004 Sb., o minimálních 
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standardech pro ochranu hospodářských zvířat či vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších 
podmínek chovu a drezúry zvířat etc. Srov. i vybraná soukromoprávní ustanovení „nového občanského 
zákoníku“. Obecně ochranu zvířat proti týrání rovněž subsidiárně reflektují rovněž další zvláštní 
právní předpisya to např.zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákon o požární ochraně 
(dále jen „zákon o požární ochraně“) a v návaznosti i ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., jako stanovení 
podmínek k ochraně zvířat v případě vzniku požáru, či zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), který taktéž dílem „ex 
lege“ odráží kontinuitu záchrany života zvířat v naléhavých situacích záchranných prací etc.  
 
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚPRAVY PROBLEMATIKY ZÁKAZU TÝRÁNÍ ZVÍŘAT (ZÁKLADNÍ 
POJMOSLOVÍ, HISTORICKÝ VHLED) 
 
V opětovném užším návazném historickém diskursu zákonodárce prvotně vymezil základní postuláty 
související s chráněným zájmem „ochrany zvířat“ již v legislativním prostředí České republiky již 
zrušené aplikaci ustanovení § 6 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, který rámcově a 
neprecizovaně obsahovalprimární tezi, formulací „Zvířata nesmějí být týrána“.Aktuálně účinný právní 
předpis, tj. „zákon na ochranu zvířat proti týrání“ prioritní hlavní cíl ochrany zvířat proti týrání 
vymezuje preambulí tohoto zákona: „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory schopnými pociťovat 
bolest a utrpení, zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka“.[1]. Jak již bylo shora 
naznačeno vstupem České republiky do Evropské unie se musela tato česká právní úprava však 
přizpůsobit evropským standardům na ochranu zvířat. Pro tyto účely je zapotřebí opětovně 
připomenout provedenou rozsáhlou novelizaci „zákona na ochranu zvířat proti týrání“, tj. ve výše 
uvedených subkapitolách studie dílčí novelizací, tj. zejména zákonem č. 312/2008 Sb. (úplné znění 
právního předpisu bylo vyhlášeno pod číslem 409/2008 publikovaném ve Sbírce zákonů) apod. 
Příslušný zákonný předpis definuje základní pojmy, principy a právní vztahy, které souvisejí s touto 
oblastí. Souhrnně pojednává o možném kritickém ohrožení zvířat. Vymezuje další právní postuláty – 
svého druhu, tj. „sui generis“ garantující zejména: 
 

A) „Ochranu před jejich týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným usmrcením, 
pokud bylo způsobeno, byť i z nedbalosti, která jsou vynutitelná státní mocí“.  

B) „Zakazuje jakékoli formy propagace týrání zvířat“etc.[13] 
 
ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT (INSTITUCIONÁLNÍ VYMEZENÍ)  
 
V souvislosti s ochranou zvířat proti týrání provádějí příslušná opatření tzv. „orgány ochrany zvířat“. 
Jsou taxativně vymezeny v aplikaci ustanovení §§ 20-25„zákona na ochranu zvířat proti týrání“. Mezi 
tyto institucionálně vymezené „orgány“ patří: 

• Ministerstvo zemědělství společně s Ústřední komisí na ochranu zvířat, 
• orgány veterinární správy (Státní veterinární správa ČR, krajské veterinární správy etc.), 
• obecní úřady obcí s přenesenou působností. 

 
V zákonem vymezených případech působí také: 

• Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, obce či příslušné ústřední orgány státní správy.  
• Ústřední komise na ochranu zvířat (dále jen „komise“) - odborný poradní orgán ministerstva, 

který doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat. Zastřešuje zájmy 
podnikatelů jak v zemědělství, tak v chovu. 

• Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) - působí na úseku ochrany a chovu zvířat. 
Schvaluje řády ochrany zvířat, vyjadřuje se při udělování licencí zoologickým zahradám, 
projednává souhrnné zprávy o činnosti příslušných orgánů, spolupracuje s vysokými školami a 
nevládními organizacemi, schvaluje statut a jednací řád ústřední komise apod.  
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Ministerstvo společně s komisí plně zajišťují řádný průběh správního řízení. Podklady pro správní 
rozhodnutí připravuje komise a rozhodovací pravomoc přechází na ministerstvo. Podle našeho názoru 
si oba orgány kladou za cíl ozřejmit morální hodnotu společenských zájmů a zpřísnit aplikace 
zákonných předpisů v praxi.  
 

• Orgány veterinární správy-orgány, které jsou považovány za rozpočtové organizace. 
Konkrétní rozhodování je ve spolupráci s kompetencemi obcí např. o místech pro trhy 
s potravinami a surovinami živočišného původu, místech výstav, trhů, přehlídek, svodů, 
soutěží zvířat etc.  
 

• Obecní úřad obce s rozšířenou působností-úřad, který v prvním stupni podle §§ 27a - 
28„zákona na ochranu zvířat proti týrání“ projednává přestupky, či případy za porušení 
obecně závazných vyhlášek vydaných obcí. (např. „místní poplatky za psy“).  

 
Ve spojitosti se správním řízením se vychází (musí vycházet z odborného vyjádření „nálezu“ orgánu 
veterinární správy).Vzhledem k věcnému a tematickému charakteru studie je zapotřebí taktéž 
zdůraznit roli obecní (městské) policie na daném úseku. Institucionálně vymezená obecní (městská) 
policie je určena pro realizaci úkolů primárně taxativně definovaných zejména v aplikaci ustanovení § 
2 „zákona o obecní policii“[2], směřujících zejména k „ochraně veřejného pořádku“, resp.  „místních 
záležitostí veřejného pořádku“ etc.  
 
OPERAČNÍ PROSTOR KOMUNÁLNÍCH SBORŮ, VE VZTAHU K ZABEZPEČENÍ 
„OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“. 
 
V intencích ochrany „veřejného práva“ zkoumané tematické oblasti se zcela bezesporu právě 
komunální sbory, tj. obecní (městská) policie[11], ale i orgány Policie ČR frekventovaně setkávají 
s rozličnými formami protiprávních jednání, souvisejících s problematikou „ochrany životního 
prostředí“ (viz. např. porušení jednotlivých ustanovení v rámci samostatné působnosti vrcholnými 
orgány obcí (měst), zejména v rámci normotvorné činnosti  schvalovaných tzv. „obecně závazných 
vyhlášek“ obcí I, II, či III. typu, které dle jejich věcného paradigmatu mohou dílem reflektovat 
problematiku „ochrany životního prostředí“ etc. Pozn. spoluautorů studie: Viz úžeji srov. danou 
výseč operačního prostoru obecní (městské) policii, tj. rámcově vymezená aplikace ustanovení § 2 
písm. c) „zákona o obecní policii“, kde zákonodárce České republiky, mimo jiné „ex lege“ svěřuje 
shora uvedeným komunálním sborům veřejnoprávní nástroj, který je upotřebitelný v rámci 
zabezpečení výkonné složky „ochrany veřejného pořádku“, resp. „místních záležitostí veřejného 
pořádku“,  který spočívá šířeji v „dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek“ (viz. 
zabezpečení výkonu „samostatné“ působnosti) či „nařízení obce“ (viz zabezpečení „přenesené“ 
působnosti) obcí etc. Samozřejmě taxativně stanovené úkoly, vymezené např. v zákonodárcem 
svěřeném „operačním prostoru“ místně a věcně příslušným komunálním sborům, tj. obecní (městské) 
policii, je zapotřebí plnit strážníky obecní (městské) policie zejména v intencích tzv. „bezprostředních“ 
či „administrativněprávních“ zásazích v rámci tzv. „zakročovací povinnosti“ tzv. „kumulativně“. V 
této části zákonodárcem legitimně svěřených úkolů např. zakročující strážník obecní (městské) policie 
toliko dohlíží na plnění např. „obecně závazných vyhlášek“, vydaných v samostatné působnosti obce I, 
II, či III. typu a nařízení, kterými se provádí výkon státní správy v souvislosti s přenesenou působností 
obce [3]. Jedná se o tzv. podzákonné právní předpisy „nižší“ právní síly, avšak jejich normotvorba a 
dodržování určuje míru zájmu obce o své občany a tvoří tímto důležité pilíře pro lokální bezpečnost 
v obci. Aktuálně porušení shora uvedené „obecně závazné vyhlášky obce“, která disponuje 
paradigmatickým normotvorným potencionálem „ochrany životního prostředí“, lze v optice 
faktického zabezpečení „ochrany veřejného pořádku“, resp. „místních záležitostí veřejného pořádku“ 
v rámci realizace jeho výkonné složky potírat vybraný segment tzv. „jiné protispolečenské činnosti“, 
tj. např. přestupku proti „pořádku v územní samosprávě“ – viz aplikace ustanovení § 4 odst.2 zákona 
č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých 



 

 150 

přestupcích“)[27] je strážník oprávněn např. řešit tzv. „příkazem na místě“ za předpokladu, že jsou 
splněny podmínky pro tento typ tzv. zkráceného správního (přestupkového) řízení etc. Pozn. 
spoluautorů studie: V případě porušení nařízení obce schváleného výkonnými orgány (radou) obce I. 
II. či III typu se jedná o protiprávní jednání, naplňující skutkovou podstatu přestupku proti pořádku ve 
státní správě – viz aplikace ustanovení § 4 odst. 1 „zákona o některých přestupcích“ etc. [27]. 
 
Meziúkoly obecní (městské) policie dle „zákona o obecní policii“při zabezpečování tzv. „místních 
záležitostí veřejného pořádku“ a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: 
a) přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
b) dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití, 
c) dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 
d) se podílet v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a 
plynulost provozu na pozemních komunikacích, 
e) se podílet na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 
f) se podílet na prevenci kriminality v obci, 
g) provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 
h) odhalovat přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, 
i) poskytovat za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na 
požádání údaje o obecní policii. 
 
Ad A) „Podílení se na prevenci kriminality v obci“ - viz. aplikace ustanovení§ 2 písm. f)„zákona o 

obecní policii“.  
Zde bychom rádi zájmově vymezili, že i samotný výkon tzv. základní formy činnosti příslušníků 
komunálních sborů, tj. obecní (městské) policie v rámci „hlídkové“ či „obchůzkové“činnosti strážníka 
v rámci daného teritoriálního území obce má zcela bezesporu preventivní povahu i s ohledem 
k ochraně životního prostředí. Samozřejmě dokonalá osobní i místní znalost je pro nepostradatelná.   
 
Ad B) „Dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci“ - viz. aplikace 
ustanovení § 2 písm. g)„zákona o obecní policii“.  
Tato oblast úkolů obecní (městské) policie úzce souvisí s podílením se na ochraně veřejného pořádku, 
resp. i„ochrany životního prostředí“. Dle aplikace ustanovení § 10 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)[3] může obec ukládat v samostatné 
působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství.  
 
Ad C) „Odhalování přestupků“- viz. aplikace ustanovení § 2 písm. h)„zákona o obecní policii“. 
 
Týká se velmi rozmanitého pole „oznamovaných“ či „vlastním“postupem zjištěných přestupků, jejichž 
projednávání náleží do působnosti obce. V případě oznámení je strážník oprávněn legitimně využít 
např. s poukazem k aplikaci ustanovení § 12 odst. 2 písm. g)„zákona o obecní policii“[3] tzv. institut 
„zjištění totožnosti“ osoby, která oznamuje podezření ze spáchání přestupku. Rozumí se tím zjištění 
jména, příjmení, bydliště a rodného čísla. Osoba je výzvě strážníka povinna vyhovět.  Z kazuistického 
hlediska např. po oznámení přestupku např. proti „pořádku v území samosprávě“ s poukazem 
k aplikaci ustanovení § 4 odst.2 „zákona o některých přestupcích“[27], veřejnému pořádku dle 
aplikace ustanovení§ 5 „zákona o některých přestupcích“[27], se bude v praxi již konkrétně jednat o 
zjištění totožnosti oznamovatele, osob páchající delikt, totožnosti svědků události, poučení osob o 
svých právech, zajištění dalších důkazních materiálů (např. z městského kamerového systému), řešení 
situace a sepsání úřední záznamu apod. V souvislosti se zjištěným důvodným podezřením ze spáchání  
přestupku,jehož projednání nepatří do působnosti obecní policie, ukládá ustanovení § 10 „zákona o 
obecní policii“ strážníkovi povinnost učinit oznámení příslušnému orgánu, které musí být doloženo 
důvody nebo důkazy, o které se podezření opírá. V případě, kdy strážník vyhodnotí situaci jako 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu - viz např. závažné ohrožení či poškození životního 
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prostředí je dle povahy věci povinen dle „zákona o obecní policii“ využít bezprostředně aplikaci 
ustanovení § 10 odst. 1 „cit. zákona“ a místo trestného činu zajistit a bez zbytečného odkladu 
informovat místně a věcně příslušný a institucionálně vymezený„policejní orgán“ Policie ČR[26].   
 
RÁMCOVÉ VYMEZENÍ ZAKROČOVACÍ POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ KOMUNÁLNÍCH 
SBORŮ, TJ.  STRÁŽNÍKŮ OBECNÍ (MĚSTSKÉ) POLICIE. 
 
Pro účely praxeologicky orientovaného užšího postihu daného zkoumané tematické oblasti  je 
zapotřebí poukázat k existenci tzv. algoritmu tzv.„zakročovací povinnosti“ v  konsekvencích shora 
uvedeného „zákona o obecní policii“,jenž spočívá ve vztahu tří druhů– metod policejních činností ve 
vzájemné provázanosti: 
A.ÚKON 
B. ZÁKROK 
C. JINÁ OPATŘENÍ. 
 
Ad A.)ÚKON 
Úkonem se rozumí takový druh činnosti strážníka obecní (městské) policie, který jim umožňuje 
realizovat plnění úkolů obecní (městské) policie a při kterém dochází k zásahu do práv a svobod 
občanů, jejíž cílem je splnění zákonem stanovených úkolů, při kterých není legitimní důvod použití 
donucovacích prostředků nebo zbraně. Příkladem může být např. oprávnění strážníka požadovat 
„prokázání totožnosti“ dle ustanovení § 12 „zákona o obecní policii“[21,22] nebo požadování 
vysvětlení dle ustanovení § 11„zákona o obecní policii“[21,22,].  
 
Ad B.)ZÁKROK 
Za zákrok se považuje taková činnost strážníků obecní policie, kdy dochází zejména k  odvracení 
bezprostředně hrozícího nebezpečí, týkajícího se zejména života, zdraví nebo majetku. Rovněž jde o 
„zásah do práv a svobod občanů“, kdy se tímto rozumí taková činnost strážníka obecní (městské) 
policie, při které používají oprávnění, případně donucovací prostředky nebo zbraň, k odvrácení 
nebezpečí nebo překonání protiprávního jednání, kterým je ohrožován veřejný pořádek nebo 
bezpečnost osob a majetku. Před samotným zákrokem je nutno dle jednotlivých ustanovení „zákona o 
obecnípolicii“) [21,22] použít zákonné výzvy a poučení osob o jejich právech, pokud to ovšem 
okolnosti povahy zákroku dovolují.  
 
Shrnutí obsahu presentovaných postupů je možné příkladem komentovat zejména 
standardnímipostupy v policejních činnostech. 
Cílem zákroku strážníka obecní (městské) policie by mělo být zejména: 

• Odvracení nebezpečí, nebo překonat protiprávní jednání 
• Zmírnit hrozící následky 
• Obnovit narušený veřejný pořádek 
• Zjistit příčinu a zjistit a zadržet pachatele. 

 
Znaky zákroku: 

• Strážník obecní (městské) policie používá oprávnění nebo donucovací prostředky nebo zbraně 
• Strážník obecní (městské) policie odvrací nebezpečí nebo překonává protiprávní jednání 
• Existuje stav ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti osob a majetku 

 
Aby šlo o zákrok, musí být všechny tři jeho komponenty dány současně (kumulativně) a nepostačí 
tedy, bude-li splněn pouze ten či onen znak (alternativně). I když se bude zdát, že uvedený způsob 
řešení tohoto pojmu je značně teoretický a pro potřeby praxe snad i bezvýznamný, opak je pravdou. 
Pokud strážník obecní (městské) policie vykonává činnost, která nese znaky služebního zákroku, je to 
činnost legitimní a zákon garantuje strážníkovi obecní (městské) policie určitou ochranu. Této ochrany 
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se však strážník nemůže domáhat, jestliže vykonal činnost, kterou posléze prezentuje (vydává, nazývá) 
jako zákrok, přičemž některý ze znaků zákroku chyběl. 
 
Ad. C.)JINÁ OPATŘENÍ 
Jiným opatřením se rozumí činnost strážníka obecní (městské) policie v případě, kdy je páchán trestný 
čin, či přestupek, popřípadě je důvodné podezření z jeho páchání a strážník není oprávněn provést 
zákrok nebo úkon. Strážník obecní (městské) policie provede dle jednotlivých ustanovení„zákona o 
obecní policii“[21,22] tzv. „jiné opatření“, nebyl-li odborně proškolen nebo vycvičen a povaha 
zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje. Týká se např. odchytu volně pobíhajícího 
psa tzv. „bojového“ plemene (pokud strážník obecní (městské) policie neabsolvoval kurs pro odchyt 
zvířat). Dále není strážník obecní (městské) policie povinen provést „zákrok“ nebo „úkon“, jestliže je 
pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání. Tato 
situace může nastat zpravidla v mimopracovní době. Podmínkou využití tzv. „jiného opatření“ 
v mimopracovní či pracovní době bude dle „zákona o obecní policii“ [21,22] stav, kdy je zřejmé, že 
„zákrok“ nebo „úkon“ nemůže strážník obecní (městské) policie úspěšně dokončit nebo by jeho 
provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru. Např. při výskytu většího počtu ozbrojených 
pachatelů na místě trestného činu, kdy namísto samotného zákroku následuje vyrozumění nejbližšího 
útvaru Policie ČR nebo v jiných záležitostech informování ostatních základních složek integrovaného 
záchranného systému. Vzhledem k ochraně veřejného práva v rámci ochrany „zvířat proti týrání“ 
bychom rádi rozšířeně a subsidiárně poukázali k eklektickému ustanovenízákona č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii ČR), kdy s poukazem 
k aplikaci ustanovení „zákona o Policii ČR,je „Policistaoprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do 
obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, 
jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo 
odvracení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.“ A to v případě, že příslušník Policie 
ČR legitimně využívá oprávnění v rámci a) důvodného podezření, že se na místě nachází zemřelý, b) 
pronásledování osoby, nebo c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné 

podezření, že se tam nachází týrané zvíře.[28]„Právní nárok ke vstupu mají tedy kontrolující pouze za 
předpokladu, že se jedná o ojedinělý případ“- (např. „nedostatečná péče o zvíře zájmového chovu 
chovaného v domácím prostředí“). Pokud oprávněné osoby v těchto prostorách shledají týrání zvířete, 
musí zajistit povinnost se o takové zvíře postarat, aby netrpělo dále např. „hladem“ či „dehydratací“ 
etc.“Vycházejíc z analýzy některých problémů v aplikační praxi by v případě tzv. „nadužívání“ nebo 
„zneužívání“ poukazovaného institutu směrem k běžnosti provádění případných kontrol je však takový 
přístup zcela odepřen. V aplikační praxi nastává taktéž problém, kdy rovněž „svědci“, resp. „osoby 
podávající vysvětlení“nechtějí ke své výpovědi oficiálněvyjádřita tak není možné takové jednání 
dosvědčit či ověřitetc.“ Další významnou úlohou příslušných obcí je zajištění péče o zvířata. Obec 
zřizuje, provozuje a ruší útulky pro zvířata nebo uzavírá smlouvy o péči s útulky soukromými. Do 
útulků jsou většinou umístěna zvířata toulavá, opuštěná nebo ztracená (v praxi se jedná nejčastěji o 
„psy“ a „kočky“). Základní územně samosprávné celky (obce I., II. či III. typu) by tedy měla taková 
zvířata materiálně zabezpečit bez ohledu na to, za jakých podmínek bylo zvíře odchyceno.  
 
 
 
LEGITIMITA ČINNOSTI NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ ČINNÝCH V OBLASTI 
OCHRANY ZVÍŘAT. 
 
Úvodem této subkapitoly studie je v rámci nezbytného historického exkurzu zapotřebí poukázat, že 
formování prvních organizací, zabývajících se ochranou zvířat se datuje cca již do 19. století, které 
měly za cíl začít bojovat např. proti nelidskému zacházení se zvířaty ve „velkochovech“, na „jatkách“, 
při „transportu“, v „cirkusech“, v „zoologických zahradách“, při „sportovním lovu“ či „laboratorních a 
jiných pokusech“. Vývojem doby se tyto organizace začaly etablovat a rozšiřovat a v podstatě 
v každém státě světa. Mezi nejznámější organizace mezinárodního významu patří například: 

• „Greenpeace“, zaměřující se na ochranu volně žijící zvěře.  
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• World Wildlife Fund (WWF), která se soustředí na odbornou ochranu volně žijící zvěře.  
• Animal Liberation Front (ALF) se zabývá záchranou konkrétních týraných nebo 

ohrožovaných zvířat 
Je neoddiskutovatelným faktem, že zvířata potřebují tzv. „přirozené podmínky“ ke svému životu. 
Životní prostředí je zcela bezesporu jedno z nejdůležitějších míst rozvoje živočichů. Tzv. „zájmový 
chov“ zvířat ve velkochovech a v místech, kde jsou uměle vytvořené podmínky jejich životního 
prostoru je součástí běžné reality. Samozřejmě volně žijící živočichové, ale i zvířata chované 
v prostředí zájmových chovů potřebují zachovat svůj přirozený ekosystém. V České republice působí 
v oblasti ochrany zvířat řada nevládních neziskových organizací spolupracujících s orgány veřejné 
správy např.:  

• Děti Země,  
• Liga na ochranu zvířat ČR  
• Nadace na ochranu zvířat aj. 
• SOS zvířatům,  
• Společnost pro zvířata,  
• Svoboda zvířat, 

 
Postavení těchto organizací upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o sdružování občanů“) etc. Zmíněné organizace poskytují zejména 
metodické rady, návrhy adoporučeníjak optimálně postupovat, pokud se zanedbaným, 
handicapovaným či týraným zvířetem.Mohou se zapojit i do samotného rozhodování ve spolupráci 
s odpovědnými dotčenými orgány tzv. „místní státní správy“ a „samosprávy“při řešení konkrétní 
situace. Samozřejmě vedle významnosti „proaktivní“  činnosti shora zmíněných nevládních organizací 
je nezbytné zajistit informovanost veřejnosti, která by měla být uskutečňována např. na nenásilných 
akcích, prostřednictvím médií, přednáškách ve školách, seminářích v zájmových společenských 
organizacích, veřejné sféře apod. Jestliže jsou lidé vedení ve snaze utužovat a posilovat vztah 
k přírodě, která pro ně znamená určité naplnění a odreagování od uspěchaného života, bude člověk 
šťastný a ve svém přirozeném okolí bude zachovávat do jisté míry i ekologickou životní pospolitost 
etc. 
 
ZÁVĚR 
 
Význam životního prostředí, bez ohledu na šíři jeho vnímání a charakteristiku jeho obsahu je 
dlouhodobě obrovský. Historické uvědomění si této skutečnosti vedlo postupně k iv oblasti ochrany 
jeho právní úpravy k radikalizaci očekávání a tím i „relativně dovolených nástrojů“ na jeho ochranu. 
Intenzita a objem nárůstu poznatků i aktuálních důsledků předchozí i současné reálné i právní ochrany 
vyvolává mnohé reakce, od emoce až obavy promítnuté do radikálních kroků. Autořise proto v 
předložené studii teoreticko-praxeologickou formou zaměřili na analyticko-syntetizujícíužší okruh 
demonstrovaných problémů, neboť tematická šířka tzv. environmentální problematiky je stále 
rozsáhlejší, a častá neurčitost či bezbřehost se v právní úpravě může jevit jako málo efektivním 
nástrojem. Aspekt ochrany životního prostředí – „ochrana zvířat před týráním“, je ale z hlediska 
právního poměrně dlouhodobě dobře vymezený, na rozdíl od jiných oblastí, které jsou v intenzivním 
vývoji. Zákaz týrání zvířat, jako jedna z poměrně úzkých oblastí ochrany našeho prostředí a života je 
dlouhodobě patrná v historii právní úpravy České i Slovenské republiky. Přesto však existují mnohá 
tzv. „slabá“ místa, pojmové nepřesnosti či nedostatečná akceptace novodobých konceptuálních 
paradigmat, které se projevují např. nedostatečným přenosem do právního prostředí a nedostatky v 
novelizaci právní úpravy. V předkládané studii je taktéž dílem analyzován a diskutován „de lege 
lata“právní stav v oblasti „ochrany zvířat před týráním“, včetně finálního zájmového zaměření na tzv. 
„lokální“ úroveň právní ochrany podmíněný především lokálními kontrolními mechanismy a 
aktivitami, kde jejich nejběžnějším realizátorem jsou nejen obecně vymezené ústřední a 
dekoncentrované „dotčené orgány ochrany zvířat“, ale i orgány tzv. „místní státní správy“, včetně 
v podmínkách horizontálně zajišťovaného výkonu veřejné správy České republiky,decentralizovaně 
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vymezených orgánů obcíI.II. a III. typu a tzv. „komunálním sborům“, tj. obecních (městských) policií, 
realizujících široké spektrum bezprostředních a administrativně-právní zásahů v souvislostise 
zabezpečení „ochrany veřejného pořádku“, resp. „místních záležitostí veřejného pořádku“. I proto je 
jim věnována významná pozornost v této studii. 
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