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Role Ministerstva zemědělství 

v oblasti ochrany zvířat

• Ministerstvo zemědělství kromě jiného

• a) projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů

ochrany hospodářských zvířat, pokusných zvířat, zvířat

v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně

zvířat v zoologických zahradách, a předkládá příslušným

státním orgánům návrhy na nezbytná opatření,

• b) spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní

správy, Akademií věd České republiky, vysokými školami

a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo

chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany

zvířat.

• (§ 20 odst. 1 zákona na ochranu zvířat)



Role Ministerstva zemědělství 

v oblasti ochrany zvířat

• Ministerstvo zemědělství je gestorem zákona

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve

znění pozdějších předpisů.

• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve

znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona

č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu

Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona

č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona

č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona

č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. zákona

č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona

č. 255/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.



Novely zákona na ochranu zvířat proti 

týrání v roce 2017

• Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona

o některých přestupcích – účinnost od 1. 7. 2017

• Část dvacátá sedmá – změna zákona na ochranu zvířat

proti týrání (14 novelizačních bodů)

• Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve

znění pozdějších předpisů - účinnost od 1. 10. 2017.

• Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo

převážně za účelem získání kožešin. Pro chovatele

upraveny kompenzační příspěvky.



Novely zákona na ochranu zvířat proti 

týrání v roce 2017

• Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a některé související zákony -

účinnost od 1. 11. 2017, ustanovení části první čl. I bodu 9

nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020

• Část druhá - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

– § 5b odst. 3 (porážení nebo utrácení nemocných,

vyčerpaných nebo zraněných zvířat)

• Slova " , nebo pokud je to možné a nevyvolá to zbytečné

utrpení, mohou být v zařízení převezena na vozíku nebo

pohyblivé plošině na místo porážení, utrácení nebo jiného

způsobu usmrcení" se zrušují.
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Plánovaná novela zákona na ochranu 

zvířat proti týrání

• Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku

2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až

2021 byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne

7. února 2018.

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

předpisů

• Předkladatel: Ministerstvo zemědělství

• Stanovený termín předložení vládě: 10/2018

• Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 01/2020
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Plánovaná novela zákona na ochranu 

zvířat proti týrání

• Cíle návrhu novely zákona na ochranu zvířat:

• poskytnout obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

náhradu nákladů, které vynaložily v souvislosti s péčí

o týraná zvířata v předběžné náhradní péči (§ 28c)

a v náhradní péči [§ 28a odst. 1 písm. a)],

• upravit znění zákona v oblasti ochrany pokusných zvířat

na základě požadavků Evropské komise ke směrnici

Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne

22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké

účely,

• odstranění některých problémů, které se objevily

v aplikační praxi.
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Plánovaná novela zákona na ochranu 

zvířat proti týrání

• Odstranění některých problémů, které se objevily

v aplikační praxi - například:

• napadení zvířete zvířetem v lidské péči

• výjimky z povinnosti vyžádat si odborné vyjádření KVS –

opuštění zvířete, neoznámení veřejného vystoupení

• lhůty pro vypracování odborného vyjádření KVS

• deratizace

• obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů x

povinnost označit psa podle veterinárního zákona

• správní tresty – postih za nevedení evidence útulkem,

doplnění možnosti uložit trest zveřejnění rozhodnutí

o přestupku
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Právo vstupu do bytu, ve kterém se 

nachází týrané zvíře

§ 40 zákona o Policii České republiky

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek

(1) Policista je oprávněn 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 pro odvrácení závažného
ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v
případě

a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném
v odstavci 1 nachází zemřelý,

b) pronásledování osoby, nebo

c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li
důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.



Právo vstupu do bytu, ve kterém se 

nachází týrané zvíře

• MZe změnu požadovalo několikrát, např.:

• Sněmovní tisk 582 – rok 2012 – Zemědělský výbor -

Zrušuje se novela zákona o Policii České republiky, která

měla umožnit vstup do obydlí Policii ČR v případě, že je

podezření, že se tam nachází týrané zvíře. Existuje obava,

že návrh představuje rozpor s Listinou základních práv

a svobod.

• Sněmovní tisk 439 – rok 2008 – zákon o Policii ČR,

z původního návrhu byla otázka týraných zvířat

vypuštěna.

• Rok 2006 – meziresortní připomínkové řízení k zákonu na

ochranu zvířat – zásadní nesouhlas Ministerstva vnitra.
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Nový občanský zákoník – opuštěná 

zvířata

• § 1045 odst. 1 NOZ

Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit,

nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění

věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce

jako svou držet, nikomu nepatří.

• § 1048 NOZ – Opuštěné zvíře

Domácí zvíře se považuje za opuštěné, pokud je

z okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo

je vyhnat. To platí i o zvířeti v zájmovém chovu.

Důvodová zpráva k NOZ: Bez pána může být

i zvíře náležející druhem k domácím zvířatům (kočky, psi),

pokud jednotlivý kus žije divoce v přírodě.
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Nový občanský zákoník – problematické 

otázky

• Problematika hrazení nákladů za péči o nalezená (toulavá)

zvířata a opuštěná zvířata.

• § 1059 odst. 2 NOZ

(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu

a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení

nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li

obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro

zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud

se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo

zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete,

počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.







Závěr

• Děkuji Vám za pozornost. 

• www.oz.mze.cz

(internetové stránky Ministerstva zemědělství – oddělení
ochrany zvířat a Ústřední komise pro ochranu zvířat)

http://www.oz.mze.cz/

