
Zvíøata – konkrétnì obratlovci, jsou v Èeské republice chránìna 
pøedpisy a jejich týrání, utrpení (úmyslné i z nedbalosti) mùže být 
postiženo, jak penìžitou pokutou, tak zákazem èinnosti èi také 
odnìtím svobody.

Hlavním pøedpisem je zákon è. 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat 
proti týrání (dále jen „zákon“), ve znìní pozdìjších pøedpisù, 
a vyhlášky na úseku ochrany zvíøat proti týrání.
Doporuèujeme proèíst si celý zákon, níže jsou uvedeny pouze nìkte-
ré informace, které zákon obsahuje.

Úèelem zákona je chránit zvíøata, jež jsou živými tvory schopnými 
poci�ovat bolest a utrpení, pøed týráním, poškozováním jejich zdraví 
a jejich usmrcením bez dùvodu, pokud byly zpùsobeny, by� i z ned-
balosti, èlovìkem. Zákon stanoví, které èinnosti jsou považovány za 
týrání zvíøat, dùvody k usmrcení zvíøete, upravuje ochranu zvíøat pøi 
usmrcování, použití znecitlivìní, ochranu zvíøat pøi veøejném vystou-
pení, povinnosti poøadatelù tìchto akcí, ochranu zvíøat pøi pøepravì, 
stanoví podmínky, které je nutno dodržovat pøi chovu hospodáøs-
kých zvíøat, zvíøat v zájmových chovech a volnì žijících zvíøat, vèetnì 
handicapovaných zvíøat, podmínky chovu a ochrany pokusných zví-
øat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvíøat a jejich pùsobnost, 

Chováte svého psa na krátkém øetìzu èi pro-
vaze? Bijete svého psa èi jiné zvíøe? Trpí zvíøe 
podvýživou a špatnou péèí? Hynou vám èasto 
andulky, terarijní èi akvarijní zvíøata? Je vaše 
morèe umístìné samo v malé bedýnce, kde 
se sotva otoèí? Tahají vaše dìti koèky a další 
zvíøata nevybíravými zpùsoby? Když 
nechcete vaše myšky, tak je spláchnete do WC?  
Tím vším dochází k porušování zákona a mùžete být za toto 
jednání potrestáni. Vìøíme však, že vìtšina lidí se snaží svým zví-
øatùm zajistit život v co nejlepších podmínkách, podle požadavkù 
druhu zvíøete, s ohledem na jeho etologii a welfare (dobré životní 
podmínky). 

KAM SE OBRÁTIT, máme-li podezøení èi víme-li o týrání 
zvíøete, zanedbání jeho péèe, èi jsme svìdky týrání? 

- Orgány veterinární správy – konkrétnì Krajské veterinární 
správy (KVS) a v Praze Mìstská veterinární správa (MìVS): 
Na Kozaèce 3, Praha 2, www.mevs.cz, tel.: 222 522 126, tel.: 222 
513 281, e-mail: epodatelna.kvsa@svscr.cz
Zjistí-li veterinární správa, že dochází k týrání zvíøat èi k jinému poru-
šení zákona, informují obec s rozšíøenou pùsobností nebo Policii ÈR, 
aby bylo zahájeno øízení. Odborní pracovníci pøíslušné veterinární 
správy posoudí, zda skuteènì dochází k týrání zvíøat, jejich stanovisko 
si v pøípadì sankèního øízení musí vyžádat i obec. Na jejich návrh mùže 
také obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností naøídit zvláštní opatøe-
ní podle § 28a zákona: odebrání zvíøete, snížení poètu hospodáøs-
kých zvíøat nebo pozastavení èinnosti, pøi které dochází k týrání zvíøat. 

- Obecní úøady (OÚ) obcí s rozšíøenou pùsobností, úøady 
mìstských èástí hl. m. Prahy: projednávají správní delikty 
a pøestupky na úseku ochrany zvíøat a ukládají pokuty chovatelùm 
v pøípadì, kdy dojde k porušení povinností stanovených zákonem 
nebo jeho vyhláškou. Provádí opatøení podle § 28a  zákona.
 
- Policie ÈR  (zejména o víkendech a mimo úøední hodiny obecních 
a mìstských úøadù a KVS/MìVS), která po pøivolání mùže 
(v nìkterých pøípadech) zasáhnout, viz § 302 a 303 trestního 
zákoníku, provést šetøení na místì a vaše oznámení pøevezme. 
Policie poté posoudí, jedná-li se o správní delikt èi pøestupek (pøípad 
pak pøedá KVS, MìVS nebo obci s rozšíøenou pùsobností), nebo 

jde-li o trestný èin (pøípad poté øeší 
policie kriminální).
 
Své podnìty zasílejte písemnì, 
poštou. Pokud je vìc akutní, zároveò i 
telefonicky. Oznámením podaným jen e-
mailem nebo telefonicky se úøad nemusí 
zabývat. Kromì výše uvedených orgánù 
mùže poradit také oddìlení ochrany 
zvíøat  Ministerstva zemìdìlstv í :
 tel.: 221 812 234, email: ooz@mze.cz

ZA TÝRÁNÍ ZVÍØETE mùžete jít SEDÌT  

Zákon è. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník: § 302 Týrání zvíøat

(1) Kdo týrá zvíøe
a) zvláš� surovým nebo trýznivým 
zpùsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým zpùsobem 
veøejnì nebo na místì veøejnosti 
pøístupném, bude potrestán odnìtím 
svobody až na dvì léta, zákazem 
èinnosti nebo propadnutím vìci nebo 
jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi léta nebo 
zákazem èinnosti bude pachatel potrestán,
a) byl-li za èin uvedený v odstavci 1 v posledních tøech letech 
odsouzen nebo potrestán, nebo
b) zpùsobí-li týranému zvíøeti takovým èinem trvalé následky na 
zdraví nebo smrt.

(3) Odnìtím svobody na jeden rok až pìt let bude 
pachatel potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 na vìtším 
poètu zvíøat.

     § 303 Zanedbání péèe o zvíøe z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potøebnou péèi 

o zvíøe, které vlastní nebo o nìž je povinen se z jiného dùvodu 
starat, a zpùsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude 
potrestán odnìtím svobody až na šest mìsícù, zákazem èinnosti 
nebo propadnutím vìci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnìtím svobody až na dvì léta bude pachatel 
potrestán, zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo 
trvalé následky na zdraví vìtšímu poètu zvíøat.

Víte, že: podle zákona o Policii Èeské republiky má policis-
ta oprávnìní vstoupit do jiného prostoru nebo na pozemek, 
má-li dùvodné podezøení, že se tam nachází týrané zvíøe? 

Záchrana volnì žijících zvíøat v Praze: tel. 774 155 155, 
www.zvirevnouzi.cz; Èeský svaz ochráncù pøírody ÈSOP

Tento projekt je realizován 
s finanèním pøispìním Hlavního mìsta Prahy.

Vytištìno na recyklovaném papíøe.                                             Aktuální k øíjnu 2010

ZVÍØATÙM JEN DOBROU PÉÈI 
– TÝRÁNÍ ZAKÁZÁNO

ZVÍØATÙM JEN DOBROU PÉÈI 
– TÝRÁNÍ ZAKÁZÁNO

Spoleènost pro zvíøata – z. o. ÈSOP
Michelská 5, 140 00 Praha, recepce 222 511 494
s.pro.zvirata@ecn.cz; www.spolecnostprozvirata.cz

EKOSPOL a. s. podporuje 
ochranu zvíøat. 

Vidíte-li v televizi èi v jiných médiích cokoliv, co pøipomíná 
navádìní èi propagaci týrání zvíøat, uèiòte ihned oznámení 

na KVS nebo MìVS podle sídla média.

Víte, že: za ÚTULEK je nutno považovat všechna zaøízení, která 
poskytují péèi toulavým nebo opuštìným zvíøatùm v lidské péèi, 
bez ohledu na to, zda je slovo „útulek“ obsaženo v jejich názvu? 
Provozovatel útulku je podle právních pøedpisù chovatelem. Není 
- li útulek obecní - musí za psy platit poplatky, pokud nezíská 
výjimku.

Kresby: Jiøina Borecká



upravuje správní delikty a pøestupky na úseku ochrany zvíøat a san-
kce za týrání zvíøat. 

Zvíøetem se pro úèely zákona ro-
zumí: „Každý živý obratlovec, 
kromì èlovìka, nikoliv však plod 
nebo embryo“. Zákon také 
rozlišuje pojmy jako „toulavé zvíøe“, 
„zvíøe opuštìné“ apod. 

Zákon stanoví, co se považuje za týrání zvíøat, a uvádí jednání, situace, 
podmínky, které jsou týráním zvíøete èi jej zpùsobují. Napøíklad: 
- nutit zvíøe k výkonùm, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a bio-
logickým schopnostem a prokazatelnì pøekraèují jeho síly,
- používat podnìtù, pøedmìtù nebo bolest vyvolávajících pomùcek tak, že 
pùsobí klinicky zjevné poranìní nebo následné dlouhodobé klinicky 
prokazatelné negativní zmìny v èinnosti nervové soustavy nebo jiných 
orgánových systémù zvíøat,
- vyvolávat bezdùvodnì nepøimìøené pùsobení stresových vlivù bio-
logické, fyzikální nebo chemické povahy,
- chovat zvíøata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo 
vzájemnì zpùsobovala utrpení,
- zasahovat do prùbìhu porodu zpùsobem, který neodpovídá obtížnosti 
porodu, zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mládìte,
- zacházet se zvíøetem, pøepravovat je nebo je pohánìt zpùsobem, který 
vyvolává nepøimìøenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede 
k jeho neúmìrnému fyzickému vyèerpání,
- pøi manipulaci s živými rybami zbavovat ryby šupin nebo ploutví, vsouvat 
rybám prsty pod skøele do žáber nebo jim vtlaèovat prsty do oènic anebo 
násilnì vytlaèovat jikry nebo mlíèí, .........

Víte, že: je zakázáno používat k vázání nebo k jinému omezení 
pohybu zvíøete prostøedky, které zvíøeti zpùsobují anebo lze 
pøedpokládat, že budou zpùsobovat, poranìní, bolest nebo jiné 
poškození zdraví?
  
Víte, že: Nikdo nesmí bez dùvodu usmrtit zvíøe? Zákon uvádí 
dùvody usmrcení zvíøete.    

„Zakazuje se týrání zvíøat. Zakazují se všechny 
formy propagace týrání zvíøat.“ 

„NIKDO NESMÍ ZVÍØE OPUSTIT 
s úmyslem se ho zbavit nebo je VYHNAT.“

Víte, že: pøi veøejném vystoupení zvíøete musí být schválen øád 
ochrany zvíøete/ zvíøat, musí být provedeno oznámení pøíslušné 
krajské veterinární správì a chovatel musí mít povolení obce?

„Každý je povinen zabezpeèit zvíøeti v zájmovém chovu pøimìøené 
podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištìní jeho 
biologických potøeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo 
poškození zdraví zvíøete, a uèinit opatøení proti úniku zvíøat. Zvíøe 
nesmí být chováno jako zvíøe v zájmovém chovu, jestliže nejsou 
zabezpeèeny pøimìøené podmínky pro zachování jeho fyziolo-
gických funkcí a zajištìní jeho biologických potøeb nebo jestliže se 
zvíøe nemùže adaptovat, pøestože tyto podmínky zabezpeèeny jsou. 
Každý, kdo chová zvíøe v zájmovém chovu nebo se ujal toulavého, 
pøípadnì opuštìného zvíøete, odpovídá za jeho zdraví a dobrý stav; 
za splnìní této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci 
nebo pøedání toulavého, pøípadnì opuštìného zvíøete do útulku.
Je zakázáno chovat zvíøata v záj-
mových chovech, jestliže chovatel 
nebo obèan vytvoø i l  takové 
podmínky chovu, že v dalších 
generacích zvíøat na základì 
dìdiènosti budou zvíøatùm chybìt 
èásti tìla nebo orgány nebo budou-
li orgány zvíøat funkènì nezpùsobilé 
anebo znetvoøené.“

Víte, že: zvíøe v zájmovém chovu nesmí být prodáno èi 
darováno osobì mladší 15 let bez souhlasu jejich rodièù èi 
jiné osoby s rodièovskou odpovìdností? 

Víte, že: chovatelem druhu zvíøete vyžadujícího zvláštní péèi 
mùže být jen fyzická osoba starší 18 let? Dále je také potøeba 
povolení orgánu veterinární správy. 

Víte, že: podle živnostenského zákona jsou vázánými živnostmi 
také  obchod se zvíøaty urèenými pro zájmové chovy a drezúra 
zvíøat? Mezi živnosti volné patøí chov zvíøat a jejich výcvik 
(s výjimkou živoèišné výroby). 

Víte, že: osoby, které obchodují se zvíøaty urèenými pro zájmové 
chovy, mají povinnost poskytnout kupu-
jícímu v PÍSEMNÉ PODOBÌ INFOR-
MACE O PODMÍNKÁCH CHOVU A PÉ-
ÈI o zdraví a pohodu kupovaného zví-
øete. Jsou také povinny vést evidenci 
o nakoupených a prodaných zvíøatech 
a uchovávat ji po dobu tøí let. 

 

Zákon upravuje také podmínky ochrany zvíøat v zájmových 
chovech, tj. spoleèenská zvíøata žijící s lidmi v bytech, 
domech: 

Zákon upravuje ochranu volnì žijících zvíøat a taktéž vyjmenovává 
zakázané zpùsoby odchytu nebo usmrcování volnì žijících zvíøat, § 14.
V èásti „Ochrana handicapovaných zvíøat“ napø. uvádí: 
„Každý, kdo se ujal handicapovaného zvíøete, je povinen zajistit 
o nì péèi podle odstavce 2 nebo pøedat toto zvíøe záchranné 
stanici, popøípadì oznámit stanici místo jeho nálezu.“

Ministerstvo zemìdìlství, orgány veterinární správy, ústøední orgány 
státní správy a Akademie vìd ÈR, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 
obrany, obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností, obce (ve vy-
mezeném rozsahu). 

Víte, že: za pøestupek nebo správní delikt lze uložit pokuty až 
do 500 000 Kè? V nìkterých pøípadech také zákaz èinnosti. 

Vyhláška è. 128/2010 Sb., o zpùsobilosti k oznaèování psù tetováním
Vyhláška è. 114/2010 Sb., o ochranì handicapovaných zvíøat pøi chovu
Vyhláška è. 5/2009 Sb., o ochranì zvíøat pøi veøejném vystoupení a pøi chovu
Vyhláška è. 4/2009 Sb., o ochranì zvíøat pøi pøepravì
Vyhláška è. 3/2009 Sb., o odborné zpùsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 
zvíøat proti týrání
Vyhláška è. 411/2008 Sb., o stanovení druhù zvíøat vyžadujících zvláštní péèi
Vyhláška è. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvíøat
Vyhláška è. 382/2004 Sb., o ochranì hospodáøských zvíøat pøi porážení, utrácení 
nebo jiném usmrcování
Vyhláška è. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodáøských 
zvíøat
Vyhláška è. 207/2004 Sb., o ochranì, chovu a využití pokusných zvíøat

Další pøedpisy, které se týkají ochrany zvíøat, 
jsou napø. zákon o veterinární péèi, obèanský 
zákoník, zákon o obcích, plemenáøský zákon, 
živnostenský zákon, trestní zákoník a další.
Právní pøedpisy a další informace nalez-
n e t e  n a :  w w w . o z . m z e . c z  n e b o  
http://eagri.cz, odkaz Ochrana zvíøat. 
Ak tuá ln í  znìn í  p øedp isù  j e  na :  
www.mvcr.cz, odkaz legislativa.  

Orgány ochrany zvíøat jsou: 

Vyhlášky k zákonu: 

ZVÍØE je VÌC
Náš právní øád rozeznává osoby a vìci. Zvíøe je tøeba považovat za 
zvláštní druh vìci v právním smyslu. Tento status umožòuje ochranu zví-
øat v rámci vztahù napø. obèanskoprávních, obchodních, v rámci trest-
ního zákoníku. Zmìnit status zvíøat v jednom zákonì, by znamenalo 
zmatek s postavením - statusem zvíøete v dalších zákonech èi ukonèení 
jeho ochrany jako vìci a zmatek v právním øádu obecnì, který je založen 
na právu øímském. Zvíøe nemá práva ani povinnosti, ty má osoba - 
chovatel. 

Víte, že: zvíøata v útulcích (vìtšinou se jedná o psy a koèky) jsou 
majetkem pùvodního vlastníka (osoby, které zvíøe uniklo) po dobu 
6 mìsícù od nálezu zvíøete, a to i když je 
zvíøe "adoptováno" zájemci, tj. pøedáno 
do náhradní péèe? Nepøihlásí-li se o 
zvíøe jeho vlastník do 6 mìsícù od 
odevzdání zvíøete do útulku, pøipadá 
zvíøe do vlastnictví obce. Osoba, která 
má zvíøe v náhradní péèi, se mùže se 
souhlasem obce stát jeho vlastníkem 
nejdøíve po uplynutí 6 mìsícù od nálezu 
zvíøete, pokud se nepøihlásí pùvodní majitel (ten musí uhradit obci 
náklady, které opatrováním zvíøete vznikly). 
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