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Podatel: 

[Jméno a příjmení] 

[Ulice a číslo popisné] 

[PSČ a obec] 

Adresát: 

[Adresát] 

[Ulice a číslo popisné] 

[PSČ a obec] 

[Obec ##.##.###] 

Oznámení o spáchání přestupku podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání 

Obracím se na Vás jako chovatel [zvířete], které bylo negativně zasaženo odpalem 

zábavní pyrotechniky. Domnívám se, že v důsledku výbuchů pyrotechniky byl 

spáchán přestupek týrání zvířete podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání („zákon o týrání zvířat“). 

K odpalu zábavní pyrotechniky došlo dne [datum] v [čas] v [místo]. Zábavní 

pyrotechniku odpálil/a  [jméno a příjmení], který/á bydlí na adrese [adresa]. [Popis 

podrobnějších okolností – př. jak dlouho pyrotechnika vybuchovala apod.]. To, jak 

odpal a výbuchy probíhaly, dokládá přiložená [videodokumentace/ fotodokumentace]. 

Svědecké výpovědi mohou poskytnout následující osoby, které byly výbuchům 

přítomny: 

- [Jméno a příjmení], bytem [Ulice a číslo popisné], [PSČ a obec], 

- [Jméno a příjmení], bytem [Ulice a číslo popisné], [PSČ a obec] 

- [….] 

Podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o týrání zvířat se fyzická osoba dopustí přestupku 

tím, že týrá zvíře. Ust. § 4 zákona o týrání zvířat obsahuje výčet jednání, která se 

považují za týrání zvířat. Pojem týrání je konstruován tak, aby postihl nejen přímé 

způsobení fyzické bolesti, ale i poškození zdraví a utrpení jiné než tělesné.   

[Popis zvířete a co se mu stalo: …… ]. Zdravotní dopady na [zvíře] dokládá lékařská 

zpráva veterináře ze dne [datum vydání lékařské zprávy], kterou přikládám k tomuto 

oznámení. 

Domnívám se, že v tomto případě byl naplněn § 4 odst. 1 písm. k) zákona o týrání 

zvířat. Podle něj se za týrání považuje: „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení 

stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy.“ Vzhledem k popsanému 

dopadu výbuchů na zvíře byl dle mého názoru naplněn i § 4 odst. 1 písm. i) zákona o 

týrání zvířat, podle kterého se za týrání považuje: „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.“ 

V souladu s § 4 odst. 1 písm. j) zákona o týrání zvířat se za týrání považuje i jiné než 

vyjmenované jednání v rozporu se zákonem o týrání, v jehož důsledku dojde k utrpení 

zvířete. Dle § 3 písm. l) zákona o týrání se utrpením rozumí: „stav zvířete způsobený 

jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u 
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zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt.“ Výbuchy a další 

vlivy zábavní pyrotechniky jsou zjevně takovým podnětem.  

Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste jako úřad vykonávající státní správu 

v této oblasti, popsanou činnost prošetřili. 

Dále žádám, abych byl/a v souladu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu do 

třiceti dnů od doručení tohoto oznámení vyrozuměn/a o učiněných opatřeních. 

__________________________ 

[Jméno a příjmení] 

Přílohy: 

1) [Lékařská zpráva ze dne] 

2) [Videodokumentace/fotodokumentace ze dne] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s právníky FrankBold.cz připravila Společnost pro zvířata, 2022 

www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro 


